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Úvod
Usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1057 byla schválena Vládní koncepce boje s korupcí
na léta 2015 až 2017 (dále jen „Koncepce“). Ta definovala mantinely vládní politiky boje s korupcí,
zejména stanovila účinné nástroje, formulovala základní obsah jednoletých akčních plánů pro boj
s korupcí a vymezila jejich institucionální rámec. Koncepce je postavena na čtyřech prioritách:
 výkonná a nezávislá exekutiva,
 transparentnost a otevřený přístup k informacím,
 hospodárné nakládání s majetkem státu a
 rozvoj občanské společnosti.
Jedním z nástrojů boje s korupcí je stanovení jednoletých akčních plánů po celou dobu platnosti
Koncepce. Současně s Koncepcí byl UV ze dne 15. prosince 2014 č. 1057 schválen Akční plán
boje s korupcí na rok 2015 (dále jen „Akční plán“), přičemž členům vlády, vedoucím ostatních
ústředních správních úřadů a předsedovi Rady pro rozhlasové a televizní vysílání bylo uloženo
plnit opatření uvedená v Akčním plánu a do 31. ledna 2016 zaslat ministru pro lidská práva, rovné
příležitosti a legislativu a předsedovi Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí podrobnou zprávu
o stavu a způsobu splnění úkolů obsažených v Akčním plánu a spadajících do jejich gesce (řediteli
Generální inspekce bezpečnostních sborů, předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů
a prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu bylo doporučeno postupovat stejně). OKK
ve spolupráci s členy MKS připravili jednotnou podobu zprávy o plnění jednotlivých úkolů. Úkol
splnili všichni povinní.
Na základě takto získaných zpráv a za pomoci systému eKLEP a webových stránek www.vlada.cz
a www.psp.cz bylo vytvořeno Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje
s korupcí na rok 2015 (dále jen „Zhodnocení“), které má být do 31. března 2016 předloženo vládě
k projednání. Vlastní hodnocení splnění úkolů a opatření realizují primárně jejich gestoři, přičemž
se hodnotí splnění úkolů na úrovni gestora (zpracovatele), v případě některých nelegislativních
a legislativních materiálů rovněž z pohledu vlády a u návrhů zákonů též z pohledu Parlamentu.
Z pohledu gestora je úkol splněn, zpracoval-li materiál do finální podoby, která je případně dále
předána k dalšímu zpracování (např. u materiálů procházejících připomínkovým řízením je
to okamžik, kdy je vládě předložena verze k projednání poté, co bylo vypořádáno mezirezortní
připomínkové řízení; u faktických úkolů je to okamžik, kdy rezort učinil vše potřebné pro splnění
úkolu). Na úrovni vlády (pokud má být úkol zařazen na program schůze vlády) je úkol splněn
v okamžiku, kdy jej vláda projednala a případně schválila. Návrhy zákonů jsou z pohledu
Parlamentu splněny ve chvíli, kdy jej schválí obě komory, event. kdy Poslanecká sněmovna
přehlasuje veto prezidenta republiky.
Dále je plnění úkolu hodnoceno z hlediska věcného naplnění (jak byl úkol řešen po obsahové
stránce) a procesního plnění (jak byl úkol plněn z hlediska časového). U většiny úkolů jsou
uvedeny rovněž navazující (očekávané) aktivity, případně poznámka, zda byl navazující
či nesplněný úkol zařazen do Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016, který byl schválen
usnesením vlády ze dne 14. prosince 2015 č. 1033. Závěrem textu o plnění každého úkolu je
uvedeno, jaké je celkové zhodnocení splnění úkolu z hlediska přínosu v boji s korupcí, resp.
naplnění protikorupčního efektu.
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1 Výkonná a nezávislá exekutiva
1.1 Implementace zákona o státní službě
Popis úkolu: Po dlouhých letech odkladů a diskuzí nabude 1. ledna 2015 účinnosti zákon
o státní službě. Bude tak splněna jedna z podmínek vstupu ČR do Evropské unie a současně
i část ex-ante kondicionality č. 11 Účinná veřejná správa, jako nutného předpokladu pro čerpání
finančních prostředků z evropských fondů v programovém období 2014–2020. ČR je poslední
zemí Evropské unie, která dosud účinným zákonem o státní službě nedisponovala. Mimo jiné
by mělo být jeho prostřednictvím dosaženo profesionality, transparentnosti a depolitizace státní
správy. Cílem je omezení klientelismu a korupce ve správních úřadech a zvýšená výkonnost
a nezávislost státní správy.
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: ANO
Věcné naplnění úkolu: Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále také „ZoSS“) byl publikován
ve Sbírce zákonů dne 6. listopadu 2014 a plné účinnosti nabyl dne 1. ledna 2015. K provedení
ZoSS byla přijata řada vyhlášek a nařízení vlády v těchto oblastech:
 o pravidlech pro organizaci služebního úřadu (92/2015 Sb.);
 o oborech státní služby (106/2015 Sb.);
 o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního
hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance (134/2015 Sb.);
 o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat
(135/2015 Sb.);
 o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
(136/2015 Sb.);
 o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
(137/2015 Sb.);
 o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění
rodinného a osobního života s výkonem státní služby (144/2015 Sb.);
 o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání
ve služebním úřadu (145/2015 Sb.);
 o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátek
(161/2015 Sb.);
 o podrobnostech úřednické zkoušky (162/2015 Sb.);
 o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními
občany České republiky (175/2015 Sb.);
 o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání
a propůjčování (274/2015 Sb.).
Dále byly vydány služební předpisy a metodické pokyny náměstka ministra vnitra pro státní službu.
První systemizace služebních a pracovních míst podle ZoSS s účinností od 1. července 2015 byla
vládou schválena UV ze dne 15. června 2015 č. 465. Systemizace s účinností od 1. ledna 2016
byla schválena UV ze dne 7. prosince 2015 č. 1006.
V organizační struktuře Ministerstva vnitra byla zřízena samostatná Sekce pro státní službu se
dvěma odbory zajišťující implementaci zákona.
Výběrovým řízením dle ZoSS byla do 30. června 2015 obsazena služební místa náměstka ministra
vnitra pro státní službu, personální ředitelky sekce pro státní službu, kteří byli jmenování vládou,
a dále státních tajemníků. Další vedoucí zaměstnanci se ke dni 1. července 2015 ze zákona
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považují za státní zaměstnance – představené – a na jejich služební místa jsou následně dle
přechodných ustanovení ZoSS vyhlašována výběrová řízení.
Další dosavadní zaměstnanci, kteří splňovali zákonné podmínky pro přijetí do služebního poměru
a požádali si o přijetí do 31. srpna 2015, byli přijati do služebního poměru. Na přijímání nových
státních zaměstnanců se uplatňují výběrová řízení dle ZoSS.
Státní zaměstnanci skládají úřednické zkoušky ve svých oborech služby, nestanoví-li zákon
v určitých případech jinak (např. fikce vykonání úřednické zkoušky dle § 196 ZoSS). Úřednické
zkoušky mohou konat i občané a státní zaměstnanci pro jiné obory služby, než jsou jim svěřené.
Od roku 2016 probíhá služební hodnocení státních zaměstnanců.
Od 1. července 2015 byl spuštěn Informační systém o státní službě (ISoSS), který je určen pro
veřejnost i pro služební úřady. Lidé mohou využívat informace z evidence provedených
úřednických zkoušek, evidence obsazovaných služebních míst, která obsahuje údaje
o vyhlášených výběrových řízeních na obsazení volných služebních míst, a také portál
pro přihlašování na úřednickou zkoušku.
Informace pro služební úřady i veřejnost jsou dostupné na internetové stránce
www.mvcr.cz/sluzba. Jsou zde zveřejněny relevantní právní předpisy, stanoviska, metodické
pokyny, služební předpisy, vzory, časté dotazy a odpovědi.
Konají se pravidelná jednání se zástupci Evropské komise a zástupci služebních úřadů ČR. Česká
republika konzultovala s Evropskou komisí přípravu prováděcích právních předpisů a Evropská
komise dohlíží na řádnou implementaci ZoSS.
Procesní plnění úkolu: Jednotlivé prováděcí právní předpisy prošly standardním legislativním
procesem. Kromě Sbírky zákonů je lze, stejně jako SP a další relevantní dokumenty, nalézt
na adrese www.mvcr.cz/sluzba.
Navazující (očekávané) aktivity: Řádná implementace ZoSS ve služebních úřadech a jejich
odborné řízení je zajištěna koordinací činností, pořádáním pravidelných jednání, vydáváním
výkladových stanovisek a vzorů, spoluprací v rámci pracovních skupin, vytvářením metodických
pokynů k jednotlivým oblastem zákona, vydáváním služebních předpisů a kontrolní činností.
V těchto aktivitách bude MV i nadále pokračovat. V AP 2016 je stanoveno, že v roce 2016 budou
primárně realizována výběrová řízení na pozice představených a že dále budou státními
zaměstnanci skládány úřednické zkoušky v předepsaných oborech. Jako podpůrné opatření bylo
zakotveno zveřejňovat profesní životopisy představených od úrovně ředitelů odboru, kteří uspějí
ve výběrových řízeních v průběhu roku 2016.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Implementaci ZoSS se podařilo bez větších potíží v prvním
roce účinnosti tohoto zákona řádně realizovat. Přínos zákona spočívající v profesionalizaci státní
správy tak byl naplněn.

1.2 Vyhláška, kterou se stanoví obsah, rozsah a další náležitosti úřednické zkoušky
Popis úkolu: Ministerstvo vnitra v rámci své gesce nad státní službou připraví vyhlášku, kterou se
stanoví obsah, rozsah a další náležitosti úřednické zkoušky.
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu: Ke splnění úkolu došlo vydáním vyhlášky č. 162/2015 Sb.,
o podrobnostech úřednické zkoušky, která nabyla účinnosti dne 1. července 2015.
Mimo to bylo přijato i NV č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných
kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, vyhláška č. 175/2015 Sb., o zkoušce z českého jazyka
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pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republiky,
a SP č. 4 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví výše paušální částky nákladů spojených
s vykonáním úřednické zkoušky.
Procesní plnění úkolu: Návrh vyhlášky byl pod názvem „Návrh vyhlášky o obsahu, rozsahu,
způsobu provedení a dalších náležitostech úřednické zkoušky“ v MPŘ od 24. dubna 2015
do 11. května 2015. Verze pro jednání pracovních komisí byla předložena dne 16. června 2015.
Následně návrh projednaly komise LRV:
 pro pracovní právo a sociální věci: 19. června 2015
 pro správní právo č. 2: 24. června 2015 (bez jednání)
 komise pro hodnocení dopadů (RIA): 4. září 2015 (bez jednání)
Vyhláška byla vydána dne 26. června 2015. V eKLEPu je materiál veden pod čj. LRV: 9843/2015LRV.
Navazující (očekávané) aktivity: Zajišťování a konání úřednických zkoušek v souladu se
zákonem a vyhláškou.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Vydáním vyhlášky došlo ke stanovení podrobností naplnění
účelu, že prostřednictvím úřednické zkoušky budou v souladu s požadavky ZoSS u každého nově
přijatého státního zaměstnance náležitě ověřeny potřebné znalosti organizace a činnosti veřejné
správy, práv, povinností a pravidel etiky státního zaměstnance, právních předpisů obecně
dopadajících na činnost státní správy a práva EU a vědomosti a schopnosti pro další výkon státní
služby státního zaměstnance v oboru státní služby, k jehož výkonu byl na služební místo zařazen
nebo jmenován.

1.3 Pravidla pro vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech
Popis úkolu: Ministerstvo vnitra v rámci své gesce nad státní službou připraví pravidla pro
vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech.
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: ANO
Věcné naplnění úkolu: Přijetí UV ze dne 26. října 2015 č. 865 o Rámcových pravidlech
vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Hlavním cílem je komplexní pojetí problematiky
vzdělávání ve správních úřadech, a to v co největší míře podobnosti pro obě kategorie – jak
státních zaměstnanců ve smyslu ZoSS, tak zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru podle
zákoníku práce a jsou zařazeni na místech systemizovaných jako pracovní, tj. přes zpracování
identifikace vzdělávacích potřeb zaměstnance, návaznost tvorby vzdělávacích plánů zaměstnanců
na hodnocení jejich pracovního výkonu, zpracování komplexního plánu vzdělávání správního
úřadu, až po samotnou realizaci vzdělávání a vyhodnocování vzdělávání. Zároveň došlo
ke zrušení UV ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců
ve správních úřadech.
Dále byl vydán SP č. 9 ze dne 29. října 2015, kterým se stanoví Rámcová pravidla vzdělávání
státních zaměstnanců ve služebních úřadech. Tato pravidla stanovují proces vzdělávání, jednotlivé
druhy vzdělávání, zásady vedení spisové dokumentace vzdělávacích akcí a institucionální
odpovědnost za vzdělávání.
Procesní plnění úkolu: MPŘ k UV probíhalo od 25. srpna 2015 do 8. září 2015. Materiál byl vládě
předložen k projednání dne 8. října 2015. V eKLEPu je materiál veden pod čj. 1238/15.
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Navazující (očekávané) aktivity: Ministru vnitra bylo uloženo vládě předkládat vždy ke dni
30. dubna každého kalendářního roku počínaje rokem 2017 informaci o vzdělávání zaměstnanců
ve správních úřadech a státních zaměstnanců ve služebních úřadech podle Pravidel.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Přijetím předmětného UV došlo zejména k vymezení
odpovědnost správních úřadů za oblast vzdělávání, fáze vzdělávacího procesu a otázky samotné
realizace vzdělávání.

1.4 Zpracování jednotných pravidel pro přípravu služebních předpisů upravujících
pravidla etiky státního zaměstnance
Popis úkolu: Budou zpracována jednotná pravidla pro přípravu služebních předpisů upravujících
pravidla etiky státního zaměstnance.
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu: Vydání SP č. 13 ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla
etiky státních zaměstnanců, a SP č. 3 ze dne 1. července 2015, kterým se stanoví podrobnosti
vydávání služebních předpisů.
Procesní plnění úkolu: Název uvedeného úkolu není vhodně formulován, neboť ZoSS
nepředpokládá zpracování jednotných pravidel pro přípravu služebních předpisů upravujících
pravidla etiky státního zaměstnance, nýbrž předpokládá v ustanovení § 77 odst. 1 písm. t) přímo
vydání služebního předpisu, jenž stanoví pravidla etiky státního zaměstnance. I s ohledem
na dosavadní úpravu, jež obsahovala etická pravidla zaměstnanců ve veřejné správě (Etický
kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy přijatý UV ze dne 9. května 2012 č. 331), sekce pro
státní službu MV vypracovala pravidla etiky státního zaměstnance s působností napříč celou státní
správou formou SP, která zmocňují vedoucí služebních úřadů a státní tajemníky služebním
předpisem stanovit pravidla etiky při výkonu služby státními zaměstnanci s přihlédnutím
ke specifikům v jejich služebních úřadech. Je tedy třeba uvést, že SP, kterým se stanoví pravidla
etiky státních zaměstnanců, nestanoví pravidla pro přípravu služebních předpisů upravujících
pravidla etiky státního zaměstnance, nýbrž sám upravuje pravidla etiky státního zaměstnance,
a to s působením v celé státní správě.
K otázce zpracování jednotných pravidel pro přípravu služebních předpisů obecně lze uvést,
že sekce pro státní službu MV vypracovala samostatný SP, kterým se stanoví podrobnosti
vydávání služebních předpisů.
Navazující (očekávané) aktivity: Úprava Etického kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné
správy přijatého UV ze dne 9. května 2012 č. 331 tak, aby byl plně v souladu s pravidly etiky
státních zaměstnanců. Na jednotlivých rezortech bude nezbytné sjednotit dvojkolejnost
dosavadních etických kodexů přijatých na základě UV ze dne 9. května 2012 č. 331 a pravidel
etiky státních zaměstnanců vydaných SP č. 13 ze dne 14. prosince 2015.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Vydáním pravidel etiky došlo k přijetí nového modernějšího
„nosiče“ předmětné problematiky. Snahou při přípravě navrhovaného SP bylo jednak zachovat
kontinuitu s dosavadní úpravou v Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy,
a jednak promítnout do textu etické standardy a principy řádné správní praxe, na kterých stojí
etické kodexy orgánů a institucí EU (např. Evropský kodex řádné správní praxe), etické kodexy
správních úřadů, jakož i etické kodexy některých územních samosprávných celků. Text
navrhovaného SP vychází dále z obecných zásad právních, zejména ze zásad správního práva,
a z principů transparentnosti, depolitizace a profesionalizace, jako základních principů ZoSS. Svým
zněním se hlásí i k odkazu služební pragmatiky (říšský zákon č. 15/1914 ř. z., o služebním poměru
státních úředníků a státních sluhů).
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1.5 Nová právní úprava týkající se státního zastupitelství
Popis úkolu: Ve struktuře exekutivy hrají při potírání projevů korupce zásadní roli orgány činné
v trestním řízení, plnící represivní funkci. Proto je za prioritu považováno předložení návrhu nové
právní úpravy týkající se činnosti státního zastupitelství, a to Ministerstvem spravedlnosti. Tento
návrh musí obsahovat zejména:
- zajištění nezávislosti státních zástupců,
- zajištění odpovědnosti státních zástupců při vyšetřování trestných činů,
- stanovení pevného funkčního období pro vedoucí státní zástupce a omezení možnosti
jejich odvolání na přesně stanovené důvody a na rozhodnutí nezávislého kárného senátu,
- vytvoření systémových a organizačních předpokladů pro specializaci státních zástupců
v boji se závažnou hospodářskou a finanční kriminalitou, zejména korupcí.
Státní zastupitelství je klíčovým úřadem hájícím veřejný zájem, čelí však nestandardním vnějším
i vnitřním tlakům, kterým je třeba zamezit. Reglementace zásadních okruhů činnosti státních
zastupitelství je předmětem zájmu Evropské komise a Skupiny států proti korupci při Radě Evropy
(dále jen „GRECO“), které ve svých dokumentech vyjádřily požadavky na nezávislost státních
zástupců, respektive fungování soustavy státních zastupitelství.
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: NE
 Parlamentu: NE
Věcné naplnění úkolu: MS zpracovalo návrh zákona o státním zastupitelství. Za cíl nové úpravy
lze v nejobecnější rovině považovat a) minimalizace rizika nežádoucího ovlivňování státního
zastupitelství a státních zástupců, hlavně ze strany exekutivy, a dále b) zajištění specializace
na případy závažné hospodářské, majetkové a korupční kriminality.
Návrh zákona tak do určité míry posiluje autonomii státního zastupitelství i jednotlivých státních
zástupců (a s tím i jejich odpovědnost) tak, aby státní zástupci mohli vykonávat své profesní
povinnosti a odpovědnost bez neoprávněných zásahů nebo neoprávněného vystavení
občanskoprávní, trestní, kárné nebo jiné odpovědnosti. K nejvýznamnějším změnám, se kterými
návrh přichází, lze řadit změny, které se dotýkají
a)

struktury státního zastupitelství, kde se počítá s tím, že soustava státního zastupitelství bude
na jednu stranu zjednodušena, neboť má dojít ke zrušení vrchních státních zastupitelství,
na druhou stranu se navrhuje zřízení nového celorepublikového státního zastupitelství, které
bude specializované na případy nejzávažnější kriminality, zejména majetkové a hospodářské,
trestnou činnost korupčního charakteru a trestnou činnost spáchanou v souvislosti s veřejnými
zakázkami a insolvenčním řízením,

b)

postavení vedoucích státních zástupců, kteří budou jmenováni na stanovené funkční období,
přičemž k odvolání z funkce před uplynutím tohoto funkčního období bude možné dojít pouze
na základě rozhodnutí kárného soudu pro kárné provinění; vedoucí státní zástupci s výjimkou
nejvyššího státního zástupce budou vybíráni ve výběrových řízeních,

c)

postavení státních zástupců, kteří svoji funkci budou napříště vykonávat jako veřejnou funkci,

d)

oblasti dohledu, kde je zřejmě nejvýznamnější změnou zavedení možnosti odmítnutí splnění
pokynu nejen pro rozpor se zákonem (což umožňuje současná úprava), ale i pro rozpor
s uznávaným výkladem práva, a dále pak omezení tzv. negativních pokynů dávaných v rámci
výkonu řídicích a kontrolních oprávnění vedoucího státního zástupce.
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Procesní plnění úkolu: Návrh zákona byl předložen do MPŘ od 1. dubna 2015 do 30. dubna
2015. Po vyhodnocení a vypořádání zaslaných připomínek byl návrh předložen dne 12. října 2015
vládě k dalšímu projednávání. Návrh zákona projednaly komise LRV:
 pro hodnocení dopadů regulace (RIA): 23. října 2015
 pro pracovní právo a sociální věci: 23. října 2015
 pro trestní právo: 30. října 2015
 pro správní právo č. 2: 2. listopadu 2015
Plénum LRV návrh zákona projednávalo dne 10. prosince 2015 (přerušeno) a následně dne
25. února 2016. Projednání návrhu zákona na jednání vlády bylo zařazeno do programu schůze
vlády konané dne 30. března 2016. V systému eKLEP je materiál veden pod čj. 1276/15.
Navazující (očekávané) aktivity: Po vydání stanoviska LRV bude materiál zařazen na program
schůze vlády. Přijetí nového zákona o státním zastupitelství a jeho implementace je zařazena
i do AP 2016. Poměrně komplikovaný průběh projednávání návrhu tohoto zákona odpovídá jeho
komplexnosti.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Přijetí avizovaných změn přinese jak eliminaci zásahů
do nezávislosti státních zastupitelství a samotných státních zástupců, tak specializovaný útvar
obdobný Útvaru odhalovaní korupce a finanční kriminality u Policie ČR.

1.6 Monitoring úrovně RIPP jednotlivých rezortů a možný návrh aktualizace
Rámcového RIPP
Popis úkolu: Významnou roli hrají rovněž preventivní opatření. Jedním z tzv. měkkých nástrojů
preventivního charakteru, omezujících korupční rizika a zkvalitňujících procesy řízení ve státní
správě, jsou rezortní interní protikorupční programy (dále jen „RIPP“), které vycházejí z vládou
schválené osnovy. Cílem bude monitorovat úroveň jednotlivých RIPP s tím, že v případě potřeby
bude rezort upozorněn na eventuální nedostatky. S ohledem na nashromážděné podněty může být
následně navržena aktualizace Rámcového RIPP.
Gestor: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: ANO
Věcné naplnění úkolu: RIPP, jako jeden z tzv. měkkých nástrojů preventivního charakteru
omezující korupční rizika a zkvalitňující procesy řízení ve státní správě, byl schválen UV ze dne
2. října 2013 č. 752. Členové vlády a vedoucí ostatních ústředních správních úřadů měli
za povinnost do 30. dubna 2014 aktualizovat nebo vytvořit RIPP, ale i IPP u všech podřízených
organizací podle Rámcového RIPP. Jedná se o dynamický dokument, který má napomáhat
vrcholovému managementu jednotlivých rezortů v aktivitách souvisejících s bojem s korupcí
v daném rezortu. V průběhu měsíců července až září 2015 probíhaly individuální konzultace
k formální a obsahové stránce jednotlivých RIPP a metodická pomoc ze strany OKK. Na základě
těchto poznatků byl zpracován návrh aktualizace Rámcového RIPP, která zohlednila zejména
přijetí ZoSS a téměř 2leté zkušenosti s praktickou aplikací těchto interních dokumentů jednotlivých
rezortů. Ta byla schválena UV ze dne 21. prosince 2015 č. 1077. Kromě samotné aktualizace
Rámcového RIPP došlo rovněž ke změně harmonogramu aktivit spojených s pravidelným ročním
vyhodnocováním a aktualizací interních protikorupčních programů na rezortech. Vláda schválila
tento nový harmonogram:
 k 31. prosinci – shromáždit údaje a vyhodnotit RIPP či IPP jednotlivými organizačními celky
rezortu (zpravidla odbory nebo samostatnými odděleními),
 do 28. února – zpracovat agregovanou informaci, resp. Zprávu o RIPP či IPP,
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 k 31. březnu – aktualizovat RIPP či IPP a aktuální znění RIPP či IPP zveřejnit na internetové
stránce rezortu.
Na základě vyjádření jednotlivých rezortů lze uvést následující:
Ministerstvo dopravy zveřejnilo svůj RIPP na adrese www.mdcr.cz v sekci „Potřebuji poradit/chci
se zeptat“ – „Stížnosti, korupce“ – „Rezortní interní protikorupční program Ministerstva dopravy“
(http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/2BE677B5-2F8B-4972-8E40D501F6F8CAB2/0/RIPP_MD_2015.pdf). MD rovněž provádělo průběžně kontrolu zveřejnění
na webových stránkách podřízených organizací a neshledalo u nich nedostatky.
Ministerstvo financí sdělilo, že RIPP MF byl vypracován v souladu s výše uvedeným UV, kterým
byl mj. schválen Rámcový RIPP. V období od 26. října 2015 do 30. října 2015 prošel RIPP MF
VPŘ. RIPP MF byl schválen ministrem financí dne 31. října 2015 a zohledňuje zejména přijetí
ZoSS. Nedílnou součástí RIPP MF jsou i IPP Celní správy ČR, IPP Finanční správy CŘ a IPP
ÚZSVM. RIPP MF je zveřejněn na intranetových a internetových stránkách www.mfcr.cz v sekci
„O ministerstvu“ – „Služby veřejnosti“ – „Protikorupční opatření“ – „Protikorupční program“ –
„Rezortní
interní
protikorupční
program“
(http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzbyverejnosti/protikorupcni-opatreni/protikorupcni-program/ripp).
Ministerstvo kultury svůj RIPP v termínu do 31. března 2016 zaktualizuje. Na webové stránce
www.mkcr.cz není k dispozici. Oblast oznamování podezření z korupčního jednání bude
synchronizována s NV č. 145/2015 Sb., systém analýzy a řízení korupčních rizik bude samostatně
vyhodnocen a v průběhu roku 2016 včleněn do celkového systému analýzy a řízení rizik na MK.
Zároveň bude zpracován nový organizační řád MK a proběhne revize sbírky vnitřních předpisů MK
s cílem dosáhnout větší transparentnosti a efektivity jejího používání.
Ministerstvo obrany má svůj IPP dostupný na http://www.mocr.army.cz/ v sekci „Boj s korupcí
v resortu obrany“ pod odkazem „RIPP MO“ (https://korupce.army.cz/ripp-mo-0). RIPP MO byl
aktualizován ministrem obrany dne 26. listopadu 2015. Na uvedené adrese je k dispozici i Zpráva
o RIPP MO (https://korupce.army.cz/system/files/public/zprava_o_ripp_mo.pdf). Pod odkazem
https://korupce.army.cz/ipp-rizenych-organizaci jsou dostupné i odkazy na IPP podřízených
organizací.
Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejňuje svůj IPP na adrese www.mpsv.cz v sekci
„O MPSV“
–
„Ministerstvo“
–
„Boj
proti
korupci“
(http://www.mpsv.cz/files/clanky/17898/program_010514_2.pdf). Návrh IPP MPSV byl vypracován
v souladu s aktualizovaným zněním Rámcového RIPP a po několika konzultacích se
zodpovědnými zaměstnanci ÚV ČR. Následně byl předložen do VPŘ. Po vypořádání doručených
připomínek a schválení státním tajemníkem byl návrh RIPP MPSV ve formě příkazu ministryně
předložen k projednání poradě vedení MPSV. Jeho vydání a zveřejnění je plánováno nejpozději
do 31. března 2016.
Ministerstvo pro místní rozvoj provedlo v roce 2015 pravidelné roční vyhodnocení RIPP MMR.
V této souvislosti byla vypracována Zpráva o plnění RIPP, vztahující se k období od počátku
účinnosti aktualizovaného znění RIPP do 30. září 2015, a na ni navazující aktualizace RIPP.
Aktualizace RIPP (verze „říjen 2015“) byla provedena zejména s ohledem na nabytí účinnosti
ZoSS, NV č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání
protiprávního jednaní ve služebním úřadu, schválení Akčního plánu, a dále též z důvodu
organizačních změn na MMR, zavedení protikorupčního vzdělávání a potřeby aktualizovat katalog
korupčních rizik. Aktuální znění RIPP MMR bylo vydáno rozhodnutím ministryně a zveřejněno na
internetových stránkách MMR v sekci „Ministerstvo“ – „Komunikace s úřadem“ – „Protikorupční
aktivity“
(http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Komunikace-s-uradem/Protikorupcni-aktivity).
Podřízené organizace MMR byly vyzvány k vyhodnocení vlastních IPP a jejich případné
aktualizaci.
Ministerstvo průmyslu a obchodu má svůj RIPP dostupný na adrese www.mpo.cz v sekci
„Ministr a ministerstvo“ – „Právní předpisy (legislativa)“ – „Protikorupční program MPO“ – „Rezortní
interní
protikorupční
program
Ministerstva
průmyslu
a
obchodu“
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(http://www.mpo.cz/dokument165995.html). RIPP MPO je novelizován v případě nutnosti jeho
zpřesnění, ať už z vnitřní potřeby, nebo podle aktualizace znění protikorupční strategie vlády,
případně dalších dokumentů týkajících se boje s korupcí. Poslední aktualizace č. 2 byla zveřejněna
na webových stránkách MPO dne 11. listopadu 2015. Každou aktualizaci RIPP MPO vždy
schvaluje ministr. RIPP MPO byl vyhodnocen k 30. září 2015 a bylo konstatováno, že na MPO
docházelo v průběhu roku 2015 k prohlubování a posilování protikorupčního klimatu. Toto vše se
dělo především v reakci na dynamicky se vyvíjející program a strategické záměry boje vlády
s korupcí, nikoliv v reakci na korupční problémy na MPO. Z provedeného vyhodnocení vyplývá,
že úkoly RIPP MPO jsou plněny a že dochází postupně k uplatňování stejných přístupů a postupů
i ze strany podřízených organizací a státních podniků v působnosti MPO. RIPP MPO představuje
další kvalitativní posun na poli účinného boje s korupcí. Zahrnuje požadavky dané vládní
legislativou (UV, NV) a zavádí do praxe nástroje k efektivnímu boji s korupcí. Věnuje se všem
oblastem činnosti MPO, identifikuje místa, funkce a činnosti, které jsou náchylné ke vzniku
korupčního jednání a stanovuje konkrétní, adresné a termínované úkoly. Zároveň zavádí opatření,
která prostor pro korupci minimalizují, a nově rozšiřuje způsoby, jak podezření na korupci
bezpečně ohlásit. Podezření na korupční jednání může podat jakýkoliv zaměstnanec nebo
jakýkoliv občan, ať už pod svým jménem, nebo anonymně. K oznámení slouží protikorupční eMail
nebo schránka na listinná podání, zaměstnanci mohou navíc využít i formu anonymního formuláře
nebo lze učinit přímo oznámení prošetřovateli, určenému v souladu s NV č. 145/2015 Sb.
V hodnoceném období nebyl v rezortu MPO zaznamenán žádný případ prokázaného korupčního
jednání, ani nebylo přijato žádné opodstatněné oznámení, které by na nějaký konkrétní případ
vykazující znaky korupčního jednání poukazovalo. Hlavním přínosem RIPP MPO je sjednocení
přístupů k dané oblasti v rámci celého rezortu MPO, tzn., že podle stejných pravidel a opatření,
která se vztahují na MPO, začínají postupovat i všechny podřízené organizace a státní podniky
v působnosti MPO.
Ministerstvo spravedlnosti vydalo svůj RIPP dne 22. dubna 2014. Současně byl uveřejněn
včetně mapy korupčních rizik na adrese www.justice.cz v sekci „Ministerstvo spravedlnosti“ – „boj
proti
korupci“
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6253&d=335632.
Obdobně zpracovaly své vlastní IPP všechny podřízené složky v rámci rezortu, které je uveřejnily
na svých webových stránkách. Aktualizace RIPP MS byla na základě jeho vyhodnocení provedena
a uveřejněna na uvedené adrese dne 28. listopadu 2014. V roce 2015 proběhla konzultace s OKK,
která měla za cíl sjednotit po formální i věcné stránce RIPP jednotlivých rezortů. V souladu se
závěry a doporučeními byla připravena aktualizace RIPP. Jeho definitivní znění bude dopracováno
na základě UV ze dne 21. prosince 2015 č. 1077 v termínu do 31. března 2016. Obdobně bylo
provedeno vyhodnocení korupčních rizik a opatření k jejich zmírnění či eliminaci, uvedených
v mapě (nově katalogu) korupčních rizik. V roce 2015 byl v ministerstvu proveden interní audit
„Protikorupční politika“, v rámci kterého probíhalo šetření nastavení systému a rolí v rámci boje
s korupcí. Na základě auditních doporučení byla přijata konkrétní opatření, která jsou postupně
ve stanovených termínech realizována. Úkolům stanoveným Akčním plánem byla věnována
náležitá pozornost, byly řádně plněny a přispěly ke stanoveným cílům v oblastech výkonné
a nezávislé exekutivy a transparentnosti a otevřeného přístupu k informacím.
Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy má svůj RIPP zveřejněný na adrese
www.msmt.cz v sekci „Ministerstvo“ – „Služby veřejnosti“ – „Boj proti korupci“ – „Resortní interní
protikorupční program MŠMT“ (http://www.msmt.cz/ministerstvo/boj-proti-korupci/resortni-interniprotikorupcni-program-msmt).
Ministerstvo vnitra uvedlo, že za přípravu, realizaci a aktualizaci RIPP MV odpovídá Kancelář
ombudsmana MV. RIPP MV byl přijat pokynem ministra vnitra č. 1/2015, v řádném termínu byl pak
vyhodnocen a aktualizován. Aktualizace byla přijata pokynem ministra vnitra č. 66/2015, který
nabyl účinnosti dne 16. prosince 2015. RIPP MV je dostupný na adrese www.mvcr.cz v sekci
„O nás“ – „Povinně zveřejňované informace“ – „Rezortní interní protikorupční program“
(http://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-povinne-zverejnovane-informace.aspx). Aktualizace byla
naposledy schválena 3. listopadu 2015 a vydána dne 4. prosince 2015.
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Ministerstvo zahraničních věcí uvádí, že dle AP 2016 MZV již v předstihu vypracovalo návrh
aktualizace RIPP MZV, který byl předložen podřízeným organizacím MZV k vypracování
případných připomínek v rámci VPŘ. Aktuální konsolidované znění aktualizace RIPP MZV je
umístěno na webových stránkách MZV na adrese www.mzv.cz v sekci „o ministerstvu“ – „audit,
kontrola,
boj
proti
korupci“
–
„Boje
proti
korupci“
(http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/boj_proti_korupci/boj_proti_korupci.html). Společný RIPP
MZV je platný i pro podřízené organizace.
Ministerstvo zdravotnictví má svůj RIPP dostupný na adrese www.mzcr.cz v sekci „Ministerstvo
zdravotnictví“ – „Protikorupční opatření ve zdravotnictví“ – „Rezortní interní protikorupční program
Ministerstva zdravotnictví České republiky“ (http://www.mzcr.cz/dokumenty/rezortni-interniprotikorupcni-program-ministerstva-zdravotnictvi-ceske-republik_9192_846_1.html),
který
byl
vydán příkazem ministra č. 25/2014. Aktualizované znění RIPP MZd není dostupné.
Ministerstvo zemědělství má svůj RIPP dostupný na adrese www.eagri.cz v sekci
„O ministerstvu“ – „Protikorupční strategie“ – „Resortní interní protikorupční program Ministerstva
zemědělství“ (http://eagri.cz/public/web/file/317647/Rezortni_interni_protikorupcni_program.pdf).
Ministerstvo životního prostředí má svůj RIPP dostupný na adrese www.mzp.cz pod odkazem
„Kontaktní centrum proti korupci“ – „Rezortní interní protikorupční program 2015“
(http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kontaktni_centrum_proti_korupci/$FILE/010Rezortni_%20interni_protikorupcni_program_MZP-3_11_2015.pdf).
Český báňský úřad po konzultaci s OKK a na základě interního vyhodnocení IPP SBS byl zcela
přepracován, vydán a v listopadu 2015 zveřejněn novelizovaný RIPP SBS. V rámci SBS nebylo
v roce 2015 přijato upozornění, resp. nebyl řešen žádný případ podezření možného korupčního
jednání ať již ze strany zaměstnance SBS, nebo dozorovaných subjektů. V souladu s UV ze dne
21. prosince 2015 č. 1077 bylo dnem 11. února 2016 příslušné opatření předsedy ČBÚ
aktualizováno. IPP SBS je dostupný na adrese www.cbusbs.cz v sekci „O úřadu“ – „Informace pro
veřejnost“ v části „BOJ PROTI KORUPCI“ (http://www.cbusbs.cz/index.php/statni-banskasprava/informace-pro-verejnost.html).
Český statistický úřad má svůj IPP dostupný na www.czso.cz v sekci „O ČSÚ“ – „Úřední deska“,
záložka „Informace v souladu s usnesením vlády ze dne 22. května 2013 č. 381 k Informaci
o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013
a 2014 za období 1. čtvrtletí 2013 a o Aktualizaci Strategie vlády v boji s korupcí“
(https://www.czso.cz/csu/czso/informace_v_souladu_s_usnesenim_vlady_ze_dne_22_kvetna_201
3_c_381). Aktualizace z roku 2015 není na internetu dostupná.
Český telekomunikační úřad má dostupný svůj IPP na adrese www.ctu.cz v sekci „Úřad“ –
„Kontakty“ – Boj proti korupci“ (http://www.ctu.cz/cs/download/aktualni_informace/boj-skorupci_interni_protikorupcni_program_ctu_zp_43_2014.pdf).
Aktuálně
je
připravována
aktualizace IPP ČTÚ, která bude vydána do 31. března 2016.
Český úřad zeměměřický a katastrální má vydaný RIPP ČÚZK, který je závazný i pro všechny
správní úřady rezortu, je stále platný ve svém původním znění a je zveřejněn na rezortních
internetových stránkách provozovaných v rámci domény „cuzk.cz“. Z rezortních webových stránek
je dostupný po volbě nabídky „Předpisy“ a z následného roletového menu volbou odkazu „Resortní
předpisy a opatření“. V roce 2015 byla zpracována „Hodnotící zpráva o účinnosti Resortního
interního protikorupčního programu ČÚZK za období od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2015“ (čj. ČÚZK14761/2015-21 z 30. října 2015), která byla prostřednictvím rezortních internetových stránek ihned
zveřejněna. Z rezortních webových stránek je rovněž dostupná po volbě nabídky „Předpisy“
a z následného roletového menu volbou odkazu „Resortní předpisy a opatření“. V závěrečném
shrnutí je ve zprávě uvedeno: „RIPP v současné době svým věcným obsahem dostatečně
vyhovuje svému účelu. Úpravy však vyžaduje po formální stránce, kdy je jeho obsah třeba
přizpůsobit novému pojmosloví zavedeného zákonem č. 234/2014, o státní službě, novým
zásadám vtěleným do nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním
podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu a nové vnitřní organizační
struktuře některých správních úřadů resortu. Doporučuje se proto v průběhu roku 2016 připravit
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jeho aktualizaci, která by zároveň reagovala i na zamýšlenou vládní aktualizaci protikorupčního
programu rámcového i na aktuální akční plán boje s korupcí.“. V roce 2016 bude RIPP ČÚZK
aktualizován, a to v termínu do 31. března.
Energetický regulační úřad zveřejňuje svůj IPP na adrese www.eru.cz v sekci „Poskytování
informací“ – „Boj proti korupci“ (http://www.eru.cz/cs/poskytovani-informaci/boj-proti-korupci).
Naposledy byl IPP ERÚ aktualizován opatřením předsedkyně č. 12/2015 ze dne 28. dubna 2015.
Generální inspekce bezpečnostních sborů má svůj IPP vydán a je rovněž pravidelně
aktualizován. Jeho zveřejnění na webové stránce je však ze strany GIBS hodnoceno jako
bezpečnostní riziko, a proto jsou údaje tohoto druhu určeny výhradně pro služební potřeby.
Národní bezpečnostní úřad zveřejňuje svůj IPP na adrese www.nbu.cz v sekci „O nás“ –
„Protikorupční opatření“.
Nejvyšší kontrolní úřad, pro něhož jsou úkoly stanovené v Akčním plánu pouze doporučujícího
charakteru, si je vědom důležité a nezastupitelné role NKÚ při zvyšování reputace a kvality práce
veřejných institucí. Stejně tak si je prezident NKÚ vědom doporučení mezinárodních institucí, jako
je EUROSAI a OECD k tomu, aby nejvyšší kontrolní instituce členských zemí šly v tomto směru
příkladem. Proto se NKÚ k implementaci a aplikaci Rámcového RIPP připojuje,
a to i s ohledem na to, že většinu požadavků Rámcového RIPP již plní. Nicméně, některé
požadavky, zejména pokud jde o podkapitolu 2.2 Rámcového RIPP, bude NKÚ aplikovat
přiměřeně k povaze kontrolní činnosti NKÚ a bezpečnostnímu riziku s tím spojenému. Přistoupení
k Rámcovému RIPP bude zohledněno při přípravě nové Strategie NKÚ, která začne v roce 2017.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, resp. její Úřad zveřejňuje svůj IPP na adrese
www.rrtv.cz v sekci „Čím se řídíme“ – „Boje s korupcí“ – Strategie vlády v boji s korupcí“ – „Interní
protikorupční program“ (http://www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-ridime/proti-korupci/IPP.pdf). Ke dni
31. října 2015 byla provedena a je na internetu zveřejněna aktualizace IPP RRTV.
Správa státních hmotných rezerv vydala svůj IPP formou příkazu předsedy SSHR č. 18 ze dne
19. listopadu 2015. Text je dostupný na adrese www.sshr.cz v sekci „O nás“ – „Protikorupční
opatření“ (http://www.sshr.cz/o-nas/Stranky/protikorupcni_opatreni.aspx). Tím byl aktualizován
dosavadní IPP jak do formální stránky, tak do věcné. Z vyjádření předsedy SSHR vyplývá,
že úkoly RRIPP jsou nastaveny vhodným způsobem a SSHR doporučuje pouze zefektivnit některé
z těchto úkolů (vzdělávání zaměstnanců, zefektivnění činnosti v rámci řízení rizik a monitoringu
kontrol).
Předseda SSHR zaslal též zkušenosti pracovníků SSHR vycházející z práce s riziky. Domnívá se,
že by tyto zkušenosti byly snadno implementovatelné do oblasti korupčních rizik. Na SSHR
pozitivně hodnotí zařazení předpokládané revize metodiky k hodnocení korupčních rizik a školení
k hodnocení korupčních rizik do programu MKS. Tento krok, pokud by byl ještě podpořen
vzdělávacími aktivitami např. v eLearningovém kurzu, může dle názoru SSHR významně přispět
k efektivitě protikorupčního boje a jeho kladnému vnímání ve společnosti.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost provedl ve 4. čtvrtletí 2015 monitoring úrovně IPP SÚJB
a bylo provedeno vyhodnocení plnění jeho jednotlivých úkolů na úrovni sekcí, odborů a vybraných
oddělení. Vedoucí pracovníci SÚJB zhodnotili plnění úkolů IPP SÚJB v oblasti své působnosti
a navrhli náměty a vznesli připomínky pro jeho aktualizaci. Na základě zhodnocení plnění úkolů
jednotlivými vedoucími pracovníky k 30. září 2015 bylo zpracováno závěrečné hodnocení plnění
konkrétních úkolů a zhodnocení celkového preventivního působení IPP SÚJB včetně naplňování
jeho jednotlivých cílů a posilování protikorupční atmosféry v rámci SÚJB. IPP SÚJB byl
aktualizován a rozšířen a jeho osnova byla sjednocena s požadavky Rámcového RIPP. Řada
úkolů byla detailněji rozpracována. Zpracovaná aktualizace respektuje doporučení OKK a vychází
i z poznatků z výměny zkušeností s ostatními rezorty z jednotlivých jednání MKS. Aktualizace
respektuje také aktuální legislativní změny. Tento aktualizovaný IPP SÚJB vydaný formou příkazu
předsedkyně SÚJB č. 30/2015 ze dne 30. listopadu 2015 je zveřejněn na webových stránkách
www.sujb.cz v sekci „O SÚJB“ – „Úvod“ (http://www.sujb.cz/o-sujb/uvod/).
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Úřad pro ochranu hospodářské soutěže má svůj IPP dostupný na adrese www.uohs.cz v sekci
„O Úřadu“ – „Etické normy a protikorupční opatření“ (http://www.uohs.cz/cs/o-uradu/eticke-normya-protikorupcni-opatreni.html).
Úřad pro ochranu osobních údajů se k tomuto úkolu nevyjádřil. Na stránce https://www.uoou.cz/
v sekci „Úřad“ – „Protikorupční směrnice“ je zveřejněna směrnice č. 9/2014, protikorupční
směrnice,
vydaná
dne
22.
září
2014
(https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=14939,
která svým obsahem v základních rysech odpovídá obsahu Rámcového RIPP, přičemž
protikorupční směrnice je zaměřena rovněž na etické chování zaměstnanců ÚOOÚ.
Úřad průmyslového vlastnictví uvádí, že IPP ÚPV byl aktualizován a po projednání a schválení
kolegiem předsedy s účinností od 15. listopadu 2015 zveřejněn na internetové stránce ÚPV v sekci
„ÚPV“ – „Boj proti korupci“ (http://upv.cz/cs/upv/boj-proti-korupci.html). IPP ÚPV bude v termínu
do 31. března 2016 aktualizován v souladu s UV ze dne 21. prosince 2015 č. 1077.
Úřad vlády ČR aktualizoval svůj IPP dne 30. července 2015 vydáním rozhodnutí vedoucího ÚV
ČR č. 52/2015. Další aktualizace bude provedena v souladu s UV do 31. března 2016. IPP ÚV ČR
je dostupný na adrese www.vlada.cz v sekci „úřad vlády“ – „Protikorupční program Úřadu“
(http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/protikorupcni-program/interni-protikorupcni-program-uraduvlady-ceske-republiky-119436/) a na www.korupce.cz v sekci „Protikorupční agenda“ – IPP ÚVČR“
(http://www.korupce.cz/cz/protikorupcni-temata/ipp-uvcr/interni-protikorupcni-program-uradu-vladyceske-republiky-119434/).
Seznam odkazů na internetové stránky, na nichž jsou dostupné IPP jednotlivých organizací
podřízených ministerstvům, je uveden v příloze č. 7.1.
Procesní plnění úkolu: Materiál byl předložen do MPŘ dne 23. října 2015 s termínem zaslání
připomínek do 9. listopadu 2015. Diskuze nad uplatněnými připomínkami proběhla v rámci jednání
MKS. Samotné vypořádání zásadních připomínek od 7 připomínkových míst a doporučujících
připomínek od dalších 4 připomínkových míst proběhlo korespondenčně, neboť se mnohé
připomínky odvíjely od osudu obdobných připomínek uplatněných k návrhu AP 2016. Vládě
k projednání byl materiál předložen bez rozporů dne 14. prosince 2015. Samotná aktualizace
Rámcového RIPP coby základní „osnovy“ byla schválena UV ze dne 21. prosince 2015 č. 1077.
V eKLEPu je materiál veden pod čj. 1596/15.
Navazující (očekávané) aktivity: Monitoring úrovně RIPP jednotlivých rezortů a případný návrh
aktualizace Rámcového RIPP, včetně zajištění konzultací a metodické podpory, byl jako
samostatný úkol zařazen i do AP 2016. V roce 2016 budou i nadále probíhat vzájemné konzultace
a kontrola dodržení úkolu uloženého UV ze dne 21. prosince 2015 č. 1077 – do 31. března 2016
zajistit aktualizaci interních protikorupčních programů v působnosti jednotlivých rezortů v souladu
s aktualizovaným zněním Rámcového RIPP. Důvodem takto stanoveného úkolu je skutečnost,
že je třeba každý RIPP uvést do souladu s aktualizovaným Rámcovým RIPP, reflektující změny
tohoto dokumentu. Nově nastavený harmonogram aktivit ukládá po uplynutí platnosti daného
kalendářního roku vyhodnotit RIPP a případně jej aktualizovat. V tomto nově nastaveném režimu
tomu bude poprvé v termínu do 31. března 2017.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Rámcový RIPP jako manažerský nástroj pro prevenci
korupce je jedním ze stěžejních interních dokumentů každého rezortu, který v sobě soustřeďuje
všechny podstatné informace (případně odkazy) týkající se korupce a boje s ní. Proto je a bude
jeho existenci věnována i nadále pozornost tak, aby se z Rámcového RIPP nestal statický
dokument „do šuplíku“.

1.7 Kontrola důslednější aplikace RIA a CIA v rámci legislativního procesu
Popis úkolu: Účinným nástrojem identifikace a prevence korupčních rizik je i hodnocení
korupčních rizik (dále jen „CIA“) u schvalovaných právních předpisů a důsledné hodnocení
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dopadů regulace (dále jen „RIA“) už v počátku legislativního procesu. Přestože hodnocení
přispívají k důkladnému zvážení optimální právní úpravy, nebývá jim často věnována odpovídající
pozornost. V následujícím období proto dojde jak k důslednější kontrole kvality zpracovávání CIA,
tak k posílení kontroly povinnosti rezortů zpracovat ex-post hodnocení regulace v souladu
s Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace.
Gestor: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: ANO
Věcné naplnění úkolu: Úkol je plněn několika způsoby:
1)

OKK zrevidovalo dosavadní metodiku zhodnocení korupčních rizik (CIA), která byla od roku
2013 jako nezávazná metodika aplikována v legislativním procesu. Zaktualizovaná metodika
CIA je dostupná na adrese www.korupce.cz v sekci „Protikorupční agenda“ – „CIA“
(http://www.korupce.cz/cz/protikorupcni-temata/cia/cia-115011/).

2)

OKK všechny návrhy právních předpisů (návrhy zákonů, nařízení vlády, vyhlášek ministerstev)
a věcných záměrů zákonů, které jsou v systému eKLEP předloženy do MPŘ, posuzuje
z hlediska korupčních rizik, a to ve světle metodiky CIA. Připomínky jsou uplatňovány MLP
jako povinným připomínkovým místem.

3)

OKK rovněž vykonává metodickou činnost. V roce 2015 realizovalo celkem 18 školení
pro všechna ministerstva, profesní komory a připomínková místa.

4)

Povinné hodnocení korupčních rizik bylo promítnuto i do vzorů závěrečné zprávy RIA. Změny
byly promítnuty do Legislativních pravidel vlády a Obecných zásad pro hodnocení dopadů
regulace (RIA), které byly schváleny vládou dne 3. února 2016.

Kromě výše uvedeného plnění úkolu ze strany MLP se k tomuto úkolu vyjádřilo GŘC, u něhož byla
nad rámec stanovených úkolů v roce 2015 věnována pozornost zajištění možnosti identifikace
a předcházení případnému vzniku korupčních rizik již při přípravě a následnému schvalování
vnitřních aktů řízení v CS, tedy již v počátku tvorby legislativního procesu. V této souvislosti lze
konstatovat, že dne 21. prosince 2015 byl generálním ředitelem GŘC schválen Řád - 1/2016, pro
přípravu, vyhlašování a dokumentaci vnitřních aktů řízení CS, který pro zhodnocení případných
korupčních rizik využívá aktuální verzi "Metodiky CIA" s cílem zvýšení efektivity boje s korupcí
cestou zamezení možnosti etablování takových vnitřních aktů řízení CS, které jsou problematické
z hlediska možného vzniku korupčního rizika a eliminace případných korupčních příležitostí již při
zpracování návrhu vnitřního aktu řízení.
Procesní plnění úkolu:
1)

Zaktualizovaná metodika CIA byla schválena Radou vlády na jejím 8. jednání konaném dne
1. prosince 2015 (viz usnesení Rady vlády č. VIII/2).

2)

Posuzování návrhů právních předpisů a věcných záměrů zákonů je realizováno v první fázi
v rámci MPŘ. V roce bylo posouzeno celkem 478 legislativních a nelegislativních materiálů,
přičemž připomínky byly uplatněny u 78 materiálů.

3)

Školení byla koncipována jako půldenní a byla zpravidla realizována na jednotlivých
ministerstvech či v prostorách ÚV ČR.

4)

Novela Legislativních pravidel vlády byla v MPŘ od 30. září 2015 do 14. října 2015. Verze pro
jednání vlády byla předložena dne 8. prosince 2015. Vláda materiál schválila UV ze dne
3. února 2016 č. 75. Materiál je v eKLEPu veden pod čj. 1550/15.
Novela Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) byla v MPŘ od 30. září 2015
do 14. října 2015. Verze pro jednání vlády byla předložena dne 8. prosince 2015. Vláda
materiál schválila UV ze dne 3. února 2016 č. 76. Materiál je v eKLEPu veden pod čj. 1554/15.
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Navazující (očekávané) aktivity: Kontrola důslednější aplikace RIA a CIA byla zařazena do AP
2016.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Důsledným realizováním hodnocení korupčních rizik se
zamezí přijímání obecně závazných právních předpisů nebo jejich částí, které jsou problematické
z hlediska korupčního rizika, resp. přinejmenším dojde k identifikaci rizikových oblastí z hlediska
korupčních příležitostí.

1.8 Zveřejňování souhrnného seznamu poradců a poradních orgánů na webových
stránkách
Popis úkolu: Plošnou povinností všech rezortů zůstává zveřejňování souhrnného seznamu
poradců a poradních orgánů na svých webových stránkách v termínech a způsobem stanovených
ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014.
Gestor: jednotlivé rezorty a jejich podřízené složky
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu: Zveřejňování souhrnného seznamu poradců, poradních orgánů, advokátů
a advokátních kanceláří na webových stránkách rezortů je přetrvávající úkol ze Strategie vlády
v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, kterým dochází nejen ke zvýšení transparentnosti státní
správy, ale i k veřejné kontrole nakládání s finančními prostředky a usnadnění odhalování střetu
zájmů apod. Úkol mají plnit nejen samotná ministerstva (a ostatní ústřední správní úřady), ale
i jejich podřízené organizace. V této souvislosti lze analogicky použít Rámcový RIPP, který
definuje tyto subjekty jako „rezorty“ a rozumí se jimi „všechny organizace, které jsou podřízeny
danému ministerstvu nebo je ministerstvo jejich zřizovatelem či zakladatelem“. Konkrétně byl
a je úkol vymezen takto:
„Na internetových stránkách ministerstev, ostatních ústředních správních úřadů a úřadů
s celostátní působností, jakož i podřízených organizací zveřejnit, resp. aktualizovat seznam
za předchozí pololetí:
-

poradních orgánů a pracovních týmů zřízených ministry, vedoucími ostatních ústředních
správních úřadů a úřadů s celostátní působností a vedoucími ostatních organizačních
složek státu, a jejich náměstky či místopředsedy, a to včetně personálního obsazení těchto
orgánů, statutu a jednacího řádu,

-

poradců, konzultantů, analytiků (fyzických osob) ministrů, vedoucích ostatních ústředních
správních úřadů a úřadů s celostátní působností a vedoucích ostatních organizačních
složek státu, a jejich náměstků či místopředsedů, pokud jsou tato místa placena
z veřejných prostředků, a to za předpokladu, že nevykonávají standardní činnost úřadu
stanovenou kompetenčním zákonem a jinými právními předpisy,

-

poradenských a ostatních externích společností působících na základě mandátní či jiné
smlouvy,

-

advokátů a advokátních kanceláří, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních
služeb,

a to včetně sjednaných či smluvních odměn za činnost, včetně uvedení souhrnu vyplacených
finančních prostředků.“.
Jednotlivá ministerstva a jiné ústřední správní úřady se k tomuto úkolů vyjádřily následovně:
Ministerstvo dopravy zveřejňuje souhrnné seznamy poradců a poradních orgánů na adrese
www.mdcr.cz v sekci „Hospodaření resortu“ – „Přehled poradců a poradních orgánů“
(http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopravy/prehled_poradcu/). Podřízené složky si zveřejňují

Strana 17 (celkem 100)

na svých webových stránkách. Seznamy jsou stále k dispozici na příslušných webových stránkách.
Na MD a u jeho podřízených organizací bylo plnění úkolu zabezpečeno jeho uvedením
ve schváleném RIPP. Plnění úkolu na MD je zabezpečeno Odborem auditu, kontroly a dozoru,
který ve stanovených termínech žádá jednotlivé sekce ministerstva o příslušné informace. Tyto
jsou pak jako celek zveřejněny na webových stránkách MD. U podřízených složek je tento úkol
rovněž obsažen v jejich IPP, požadované informace jsou zveřejňovány taktéž na příslušných
webových stránkách a jejich stav je průběžně kontrolován Odborem auditu, kontroly a dozoru.
Jednotlivé podřízené organizace zaslaly informaci o způsobu plnění tohoto úkolu, kde nebyly
zjištěny nedostatky.
Ministerstvo financí zveřejňuje seznamy dle předlohy, včetně uvedení souhrnných vyplacených
finančních prostředků, na http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/poradni-organya-poradci-mf/2015/seznam-poradnich-organu-poradcu-advokatu-22411.
Ministerstvo kultury zveřejňuje seznam na adrese www.mkcr.cz v sekci „Povinně zveřejňované
informace“ – „Poradci a poradní orgány“ (http://www.mkcr.cz/cz/povinne-zverejnovaneinformace/poradci-a-poradni-organy-182396/). Zveřejněné seznamy jsou dostupné pouze za rok
2015.
Ministerstvo obrany zveřejňuje souhrnný seznam poradců a poradních orgánů MO na adrese
www.korupce.army.cz v sekci „Povinně zveřejňované informace“ – „Poradci a poradní orgány“
(https://korupce.army.cz/poradci-poradni-organy).
Ministerstvo
práce
a
na http://www.mpsv.cz/cs/626.

sociálních

věcí

seznamy

aktualizuje

2x

ročně

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje kompletní souhrnné seznamy poradců a poradních
orgánů poskytujících služby MMR, a to včetně vyplacených odměn za činnost a souhrnu
vyplacených finančních prostředků MMR, na internetových stránkách MMR v sekci „Ministerstvo“ –
„Poradní orgány a poradci“ (http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Poradni-organy-aporadci), kde veřejnosti zůstávají dostupné též seznamy poradců a poradních orgánů MMR
za předchozí období.
Ministerstvo průmyslu a obchodu 2x ročně zveřejňuje souhrnné seznamy poradců a poradních
orgánů na http://www.mpo.cz/dokument168628.html.
Ministerstvo spravedlnosti uvádí, že seznam poradců, v rozsahu údajů týkajících se jména,
předmětu vykonávané činnosti a stanovené a vyplacené odměny, seznam poradenských
společností a poradních orgánů s uvedením poskytované služby či činnosti a sjednané
a vyplacené odměny, působících v rámci celého rezortu, tj. včetně podřízených organizačních
složek státu, je pravidelně aktualizován k datu 15. února a 15. srpna běžného roku a je dostupný
na adrese www.justice.cz v sekci „Ministerstvo spravedlnosti“
- „boj proti korupci“
(http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=2451&d=15173).
Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy požadované informace zveřejňuje seznamy
na webových stránkách www.msmt.cz v sekci „Ministerstvo“ – „Služby veřejnosti“ – „Boj proti
korupci“ – „Poradci a poradní orgány MŠMT“ http://www.msmt.cz/ministerstvo/boj-protikorupci/zverejnovani-poradcu-a-poradnich-organu-msmt). Splnění úkolu rezortními organizacemi
je namátkově ověřováno. Vedení škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je MŠMT,
nevyužívají institut poradců a poradenských konzultantských a auditorských služeb. V případě
potřeby využívají právních služeb poskytovaných sekcí legislativy a strategií MŠMT.
Ministerstvo vnitra uvádí, že seznam poradců a poradních orgánů je pravidelně zveřejňován
v předepsaných termínech 15. února a 15. srpna každého roku na webových stránkách
www.mvcr.cz v sekci „O nás“ – „Ministerstvo“ – „Povinně zveřejňované informace“
(http://www.mvcr.cz/clanek/seznam-poradnich-organu.aspx).
Ministerstvo zahraničních věcí a jeho podřízené organizace tento úkol splnilo a i nadále jej
průběžně plní aktualizací seznamu na svých webových stránkách na adrese www.mzv.cz v sekci
„O ministerstvu“ – „audit, kontrola, boj proti korupci“ – „Externí poradenské subjekty“
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(http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/boj_proti_korupci/poradci_a_poradni_organy.html).
Zveřejněný seznam je datován k 1. dubnu 2015. V této souvislosti je potřebné uvést, že některé
podřízené organizace MZV služeb poradců a poradních orgánů nevyužívají. V současné době
MZV připravuje aktualizaci seznamu poradců a poradních orgánů, aby jej mohlo umístit na své
webové stránky. V budoucnu bude MZV více dbát, aby jeho podřízené organizace aktualizovaly
ke dni 15. února a 15. srpna seznamy svých poradců a poradních orgánů na svých webových
stránkách.
Ministerstvo zdravotnictví seznam zveřejňuje na adrese www.mzcr.cz v sekci „Ministerstvo
zdravotnictví“
–
„Protikorupční
opatření
ve
zdravotnictví“
–
„Poradci
ministra“
(http://www.mzcr.cz/dokumenty/poradci-ministra_11361_846_1.html).
Poradním
orgánem
v působnosti MZd je aktuálně Etická komise, jejíž jmenovité složení je zveřejněno na webu MZd.
Statut Etické komise a Jednací řád má formu příkazu ministra a je veřejně přístupný na webu
www.mzcr.cz
v sekci
„Ministerstvo
zdravotnictví“
–
„Etická
komise“
(http://www.mzcr.cz/obsah/eticka-komise-_3359_1.html). Dalším poradním orgánem ministra je
Interní grantová agentura, jejíž Statut a jednací řád je rovněž veřejně přístupný na webu
ministerstva v sekci „Věda a výzkum“. Poradním orgánem pro odbor evropských fondů byla
Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři. Platnost této smlouvy skončila k 30. září 2015, čerpání
finančních prostředků bylo pravidelně zveřejňováno na webu MZd. Smlouva byla zveřejněna na
webu MZd. V současné době není na MZd žádná poradenská společnost ani advokátní kancelář
k poskytování právních služeb. Na základě uzavřené dohody o pracovní činnosti v době
od 1. července do 31. prosince 2015 působil jako poradce ministra MUDr. Martin Holcát, MBA
(výše odměny 35.000 Kč/měs.).
Ministerstvo zemědělství seznam zveřejňuje na adrese www.eagri.cz v sekci „Ministerstvo
zemědělství“
–
„O
ministerstvu“
–
„Protikorupční
strategie“
(http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/protikorupcni-strategie/).
Zároveň MZe pečlivě monitoruje, zda tuto povinnost plní i jeho rezortní organizace, které od MZe
vždy obdrží dopis, na základě kterého rezortní organizace vyplní seznam poradců
a poradních orgánů včetně sjednaných či smluvních odměn za činnost. Zároveň uvedou odkaz
na webové stránky, kde lze tento seznam nalézt, a tento odkaz je ověřován. Kontrolou bylo
zjištěno, že rezortní organizace úkol zveřejňování souhrnného seznamu poradců a poradních
orgánů na webových stránkách plní řádně a včas. Jedinou výjimkou je rezortní organizace
Jihomoravské pivovary (JMP), jejíž ekonomickou činností je pronájem majetku ve svém vlastnictví.
JMP nemá webové stránky, a proto nemůže seznam poradců a poradních orgánů publikovat.
K odstranění tohoto závadného stavu byly již podniknuty kroky a dá se očekávat, že v dohledné
době bude napraven. Seznam poradců a poradních orgánů JMP vede a zasílá jej řádně a včas
MZe.
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje seznamy poradců a poradních orgánů včetně popisu
a smluvních i vyplacených částek dle zadání na adrese www.mzp.cz pod odkazem „Kontaktní
centrum proti korupci“ (http://www.mzp.cz/cz/prehled_poradcu_2015). Všechny rezortní organizace
MŽP mají výše uvedené seznamy poradců vyvěšeny na svých webových stránkách.
Český báňský úřad informace o externích členech poradních orgánů předsedy ČBÚ zveřejňuje
na adrese www.cbusbs.cz v sekci „O úřadu“ – „Český báňský úřad“ – „Poradní orgány“
(http://www.cbusbs.cz/index.php/cesky-bansky-urad/poror.html), a to včetně celkové částky
skutečně vyplacených finančních náhrad za jednotlivá pololetí roku 2013 až 2015. Údaje byly
aktualizovány ve stanovených termínech. Externí členové rozkladové komise a štábu báňské
záchranné služby obdrželi za rok 2015 na základě dohod o pracovní činnosti odměny v celkové
výši 20.800 Kč. Služby jiných externích poradenských nebo advokátních subjektů ČBÚ v roce
2015, ani v předcházejících obdobích, nevyužíval.
Český statistický úřad pravidelně zveřejňuje seznam v požadované struktuře na www.czso.cz
v sekci „O ČSÚ“ – „Úřední deska“, záložka „Informace v souladu s usnesením vlády ze dne 22.
května 2013 č. 381 k Informaci o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji
s korupcí na období let 2013 a 2014 za období 1. čtvrtletí 2013 a o Aktualizaci Strategie vlády
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v boji
s
korupcí“
(https://www.czso.cz/csu/czso/informace_v_souladu_s_usnesenim_vlady_ze_dne_22_kvetna_201
3_c_381).
Český telekomunikační úřad uveřejňuje souhrnný seznam ve stanovaných termínech na adrese
www.ctu.cz v sekci „Úřad“ – „Kontakty“ – „Boj proti korupci“ (http://www.ctu.cz/protikorupcniadresa). Seznam je postupně za příslušné pololetí doplňován.
Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejňuje seznam na webových stránkách
provozovaných v rámci domény „cuzk.cz“. Z úvodní webové stránky ČÚZK je třeba zvolit v horním
vodorovném nabídkovém pruhu záložku „Český úřad zeměměřický a katastrální“, poté v horním
vodorovném (tmavě modrém) nabídkovém pruhu odkaz „O úřadu“ a v následně rozevřeném
roletovém menu odkaz „Poradci a poradní orgány“. Přímá adresa směřující k publikovanému
seznamu
je:
http://www.cuzk.cz/O-resortu/Poradci-a-poradni-organy/Poradci-a-poradniorgany.aspx. Předseda ČÚZK žádné externí poradce (fyzické osoby) nemá. ČÚZK nemá uzavřené
ani žádné smlouvy o poskytování právních služeb. U využívaných dvou poradních společností jsou
zveřejněny i celkové ceny za poskytované služby. Členům různých pracovních skupin či
pracovních týmů, které mají v systému řízení toliko poradní či doporučující úlohu, žádné zvláštní
finanční prostředky vypláceny nejsou.
Energetický regulační úřad zveřejňoval jmenný seznam členů poradního sboru na základě
přímého pokynu předsedkyně ERÚ prostřednictvím jejího sekretariátu, a to na adrese www.eru.cz
v sekci „Předsedkyně úřadu“. Seznam dostupný však není, neboť na konci roku 2015 předsedkyně
ERÚ ukončila činnost poradního sboru a následně jej rozpustila. Úkol týkající se poradního sboru
tak již nebude plněn. Jiné poradce či poradní orgány nebo advokátní či konzultantské kanceláře
ERÚ v roce 2015 nevyužíval.
Generální inspekce bezpečnostních sborů ponechala plnění tohoto úkolu bez vyjádření,
přičemž na internetové stránce www.gibs.cz není zveřejněn žádný seznam poradců atd.
Národní bezpečnostní úřad z veřejných prostředků neplatí žádné poradce, konzultanty nebo
analytiky, kteří by vykonávali jakoukoli jinou než standardní činnost NBÚ stanovenou
kompetenčním zákonem a jinými právními předpisy, a nezřizuje ani takové poradní nebo pracovní
týmy. V případě změny této skutečnosti bude příslušná informace zveřejněna v souladu
se zadáním úkolu.
Nejvyšší kontrolní úřad, pro něhož jsou úkoly stanovené v Akčním plánu pouze doporučujícího
charakteru, úkol plní. K tomu sděluje, že neměl v kalendářním roce 2015 obsazeno pracovní místo
poradce. NKÚ v kalendářním roce 2015 měl uzavřenou smlouvu o poskytování poradenských
služeb se 6 externími subjekty, podle směrnice prezidenta č. 66 ze dne 30. března 2007
jmenovanou rozkladovou komisi, jejímiž členy jsou čtyři zaměstnanci NKÚ a 4 externí členové
(od svého zřízení nebyla komise svolána) a zřídil rozhodnutím prezidenta ze dne
2. června 2015 pracovní komisi pro výstavbu sídla NKÚ (stále aktivní), jejímiž členy je
11 zaměstnanců NKÚ a 4 externí členové. Seznam je dostupný na adrese www.nku.cz v sekci
„Poskytování informací“ – „Protikorupční opatření“ – „Souhrnný seznam poradců a poradních
orgánů
NKÚ“
(http://nku.cz/cz/poskytovani-informaci/souhrnny-seznam-poradcu-a-poradnichorganu-nku-id8090/).
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zveřejňuje aktuální seznam advokátů a advokátních
kanceláří, se kterými RRTV spolupracuje, na svých internetových stránkách www.rrtv.cz v sekci
„Čím se řídíme“ – „Boj s korupcí“ - „Strategie vlády v boji proti korupci“
(http://www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-ridime/proti-korupci/index.htm).
Správa státních hmotných rezerv zveřejňuje seznamy poradců a poradních orgánů
na www.sshr.cz
v sekci
…
(http://www.sshr.cz/aktuality/PublishingImages/Poradci%20a%20poradní%20orgány%20%20I%20%20pololetí%202015.pdf
a http://www.sshr.cz/aktuality/PublishingImages/Poradci%20a%20poradní%20orgány%20%20II%20%20%20pololetí%202015.pdf). Poradenská činnost je poskytována SSHR v oblasti
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právních služeb (poskytují právní služby ve složitých procesních kauzách) a uskladňování
stanovených hmotných rezerv (poradenství v oblasti nákladů spojených s manipulací s těžkými
topnými oleji).
Státní úřad pro jadernou bezpečnost v rámci IPP SÚJB pravidelně aktualizuje a následně
zveřejňuje na webových stránkách www.sujb.cz (https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/osujb/poradci_seznam_2015_srpen.pdf) seznam poradců a poradních orgánů včetně finančního
ohodnocení poradců v jejich součtu za příslušný kalendářní rok. SÚJB v 1. čtvrtletí roku 2015
zahájil zveřejňování obchodních smluv a objednávek SÚJB s hodnotou plnění nad 50.000 Kč bez
DPH na svých webových stránkách www.sujb.cz v sekci „O SÚJB“ – „Dokumenty a publikace“ –
„Smlouvy“ (http://www.sujb.cz/dokumenty-a-publikace/smlouvy/).
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže plní úkol průběžně a zveřejňuje seznam smluv
za externí poradenské a právnické služby za každé pololetí na svých stránkách www.uohs.cz
v sekci „O Úřadu“ – „Etické normy a protikorupční opatření“ (http://www.uohs.cz/cs/o-uradu/etickenormy-a-protikorupcni-opatreni.html). V rámci ÚOHS zveřejňovaného seznamu smluv s externími
subjekty poskytujícími poradenské a právní služby, kteří nejsou v zaměstnaneckém či jiném
obdobném poměru k ÚOHS, je zahrnut i seznam členů rozkladových komisí ÚOHS. Rozkladové
komise jsou ze zákona poradními orgány v rámci přezkumu na druhém stupni správních orgánů při
řízení, ve kterých vydává rozhodnutí vedoucí jiného ústředního správního úřadu, tedy v tomto
případě předseda ÚOHS. Seznam je zveřejněn pouze za předcházející kalendářní pololetí, nikoli
za dřívější období.
Úřad pro ochranu osobních údajů na svých webových stránkách www.uoou.cz zveřejňuje
seznam interních i externích členů rozkladové komise, a to v sekci „Úřad“ – „Seznam členů
rozkladové
komise“
(https://www.uoou.cz/seznam-clenu-rozkladove-komise/ds1079/archiv=0&p1=1059). Jiné poradce ani poradní orgány v současné době ÚOOÚ nemá.
V případě zřízení nových poradních orgánů nebo navázání spolupráce s novými poradci bude
seznam průběžně aktualizován na webu ÚOOÚ.
Úřad průmyslového vlastnictví uvádí, že podle organizačního řádu je stálým poradním orgánem
předsedy kolegium předsedy. Metodici i členové kolegia předsedy jsou pouze zaměstnanci ÚPV
a pobírají plat, nikoli sjednané ani smluvní odměny. Poradní orgány, ve kterých by byli zastoupeni
externí členové, předseda nezřizuje. Proto v roce 2015 nebyly zřízeny poradní orgány, ve kterých
by byli zastoupeni externí členové, ani nebyly využity služby poradců za sjednané či smluvní
odměny. ÚPV je připraven v případě zřízení poradních orgánů předsedy, ve kterých by byli
zastoupeni externí členové, zveřejnit seznam těchto poradců na svých webových stránkách
na www.upv.cz v odkazu „ÚPV“ – „Kontakty“ – „Telefonní seznam“.
Úřad vlády ČR zveřejňuje seznamy pravidelně každé pololetí příslušného roku, a to na internetové
stránce www.vlada.cz v sekci „Úřad vlády“ – „Poskytování informací“ – „Poradci a poradní orgány“
(http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=1025). Na stránce www.vlada.cz je možné rovněž
získat seznam poradních orgánů a pracovních orgánů, které byly zřízeny při ÚV ČR, a to pod
odkazem „Pracovní a poradní orgány“ (http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/).
Seznam odkazů na internetové stránky, na nichž jsou dostupné seznamy poradců a poradních
orgánů využívaných jednotlivými organizacemi podřízenými ministerstvům, je uveden v příloze
č. 7.2.
Procesní plnění úkolu: Ke zveřejnění souhrnného seznamu došlo ve většině případů v termínech
stanovených ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, tzn. za 1. pololetí 2015
v termínu do 15. července 2015 a za 2. pololetí 2015 do 15. února 2016. Souhrnné seznamy jsou
zveřejňovány v různém formátu, různé kvalitě a s různým počtem informací.
Navazující (očekávané) aktivity: Stejný úkol byl zařazen do AP 2016, a stejně tak byla tato
povinnost promítnuta i do Rámcového RIPP, který byl schválen UV ze dne 2. října 2013 č. 752
a novelizován usnesením vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1077. V roce 2016 bude pozornost
zaměřena na plnění úkolu ze strany podřízených organizací, neboť v několika případech bylo
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shledáno neplnění úkolu. Metodická pomoc OKK bude rezortům věnována i co do struktury
seznamů.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Zveřejňováním poradců, poradních orgánů, advokátních
a konzultačních společností dochází nejen k možnosti veřejné kontroly nakládání s veřejnými
prostředky, ale rovněž k transparentnosti při rozhodování.
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2 Transparentnost a otevřený přístup k informacím
2.1 Novela zákona o svobodném přístupu k informacím
Popis úkolu: Zefektivňování systému svobodného přístupu k informacím je vázáno mimo jiné
na evropské standardy otevřených dat. Jako klíčový a strategický směr rozvoje transparentnosti
veřejné správy je vnímán princip RE-USE, tedy opakovaného použití informací a otevřených dat,
včetně principů jejich zveřejnění a dostupnosti. To zajistí novela stávajícího zákona o svobodném
přístupu k informacím, jejímž prostřednictvím bude do českého právního řádu plně transponována
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/37/EU ze dne 26. června 2013, kterou se mění
směrnice 2003/98/ES, o opakovaném použití informací veřejného sektoru. Novela zákona by tak
měla obsahovat zejména upřesnění opakovaného použití informací a povinnost poskytovatele
vycházet technologicky a organizačně vstříc zpracovatelům informací. Opatření povedou
k efektivnějšímu zveřejňování informací veřejného sektoru a jejich opakovanému využití díky
povinnosti zveřejňovat informace v otevřených nebo strojově čitelných formátech spolu s jejich
metadaty (pokud to je možné a vhodné), včetně kvalitativního posunu v možnostech využití
získaných informací i rychlejšího a lepšího přístupu k nim.
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: ANO
 Parlamentu: ANO
Věcné naplnění úkolu: Novela zákona o svobodném přístupu k informacím vychází ze směrnice
Evropského parlamentu a Rady č. 2013/37/EU ze dne 26. června 2013, kterou se mění směrnice
Evropského parlamentu a Rady č. 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru.
Přijaté změny by měly napomoci k efektivnějšímu zveřejňování informací veřejného sektoru a jejich
opakovanému použití, a to především díky povinnosti zveřejňovat informace v otevřených, a pokud
je to možné ve strojově čitelných formátech, spolu s metadaty, které se k informaci vztahují, což
umožní kvalitativní posun v možnostech využití získaných informací. Navrhovaná úprava též
upravuje postup při odkazu na zveřejněnou informaci, když již není možné, aby žadatelé
o informaci, kteří podali žádost elektronickou cestou, trvali na přímém poskytnutí informace, pokud
jimi požadovaná informace byla zveřejněna a žadateli byly postupem podle ustanovení § 6 odst. 1
zákona o svobodném přístupu k informacím sděleny údaje umožňující vyhledání a získání
zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.
Zákonem č. 222/2015 Sb. byly do zákona o svobodném přístupu k informacím explicitně zakotveny
způsoby poskytování vyžádaných informací, a to zejména s ohledem na možnost poskytovat
informace i některými „speciálními“ způsoby vedoucími k efektivnějšímu poskytování informací
zejména žadatelům, kteří je budou využívat pro opakované použití ve smyslu výše uvedené
směrnice (zejména komerčně, byť to nemusí být výlučné). Kromě standardních způsobů
poskytování informací, které se vyskytují v praxi často jako sdělení informace v elektronické nebo
listinné podobě, poskytnutí kopie dokumentu obsahujícího požadované informace, poskytnutí
datového souboru obsahujícího požadované informace nebo nahlédnutí do dokumentu
obsahujícího požadované informace, navrhované ustanovení v demonstrativním výčtu zmiňuje
jako způsob poskytnutí informace též sdílení dat prostřednictvím rozhraní informačního systému
a umožnění dálkového přístupu k informacím, které se v průběhu času mění, obnovují, doplňují
nebo opakovaně vytvářejí, nebo jejich pravidelným předáváním jiným způsobem, což může být
výhodné jak pro žadatele, tak pro povinné subjekty, a to zejména tehdy, kdy by žadatel musel pro
v čase se obměňující informace podávat neustále nové žádosti o informace (a povinný subjekt by
je musel neustále administrovat a opakovaně vyřizovat).
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Procesní plnění úkolu: MPŘ probíhalo od 24. července 2014 do 21. srpna 2014. Vládě
k projednání byl materiál předložen dne 31. října 2014. Následně jej projednaly komise LRV:
 pro finanční právo: 18. listopadu 2014
 pro soukromé právo: 21. listopadu 2014
 pro správní právo č. 1: 24. listopadu 2014
LRV návrh zákona projednala dne 17. prosince 2014. Vláda předložený návrh schválila UV ze dne
14. ledna 2015 č. 17 a dne 30. ledna 2015 návrh zákona předložila do PS. V eKLEPu je materiál
veden pod čj. 1276/14.
V PS byl návrh zákona projednáván jako ST č. 395. První čtení proběhlo dne 1. dubna 2015
na 26. schůzi. Zpravodajem byl Mgr. Bc. Radim Holeček. Tisk projednával jako garanční petiční
výbor (pozměňovací návrhy) a ústavně právní výbor (doporučení schválit). Druhé čtení proběhlo
dne 17. června 2015 na 29. schůzi. Třetí čtení proběhlo 8. července 2015 na 29. schůzi (usnesení
č. 812). Dne 17. července 2015 byl návrh zákona postoupen Senátu, který jej projednával jako
senátní tisk č. 113. Senát návrh zákona schválil dne 12. srpna 2015 usnesením č. 211. Prezident
republiky návrh zákona podepsal dne 25. srpna 2015. Zákon byl publikován v částce 92 Sbírky
zákonů pod číslem 222/2015 dne 10. září 2015 a stejného dne nabyl účinnosti.
Navazující (očekávané) aktivity: V souvislosti s přijetím novely zákona o svobodném přístupu
k informacím, který dopadá na tisíce povinných subjektů, bylo Ministerstvem vnitra vydáno
metodické doporučení jednak popisující zavedené novinky, a jednak obsahující praktického
průvodce vyřizováním žádosti o informace.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Novela zákona o svobodném přístupu k informacím
č. 222/2015 Sb. napomůže k efektivnějšímu zveřejňování informací veřejného sektoru a jejich
opakovanému použití, a to především díky povinnosti zveřejňovat informace v otevřených,
případně též ve strojově čitelných formátech, pokud to je možné a vhodné, což umožní kvalitativní
posun v možnostech využití získaných informací. Konkrétně přinesla následující zásadní novinky:
1) Zavedení povinnosti zveřejňovat informace v otevřeném formátu, případně též ve formátu
strojově čitelném, pokud je to možné; zveřejněné informace i informace poskytované
na základě žádosti se poskytují též spolu s metadaty, které s nimi souvisejí.
2) Explicitní zakotvení možných způsobů poskytnutí informace, včetně způsobů, které umožní
efektivní přístup k informacím pro opakované použití informací.
3) Praktičtější úprava odkazu na zveřejněnou informaci, kdy povinné subjekty, které na základě
elektronicky podané žádosti odkázaly žadatele na internetovou stránku, kde se informace
nachází, nebudou povinny reflektovat požadavek žadatele na přímé poskytnutí informace.
4) Zavedení lhůt pro přezkoumávání trvání výhradních licencí udělených k digitalizaci kulturních
zdrojů.
5) Zavedení povinnosti uvést ve výzvě k úhradě nákladů za poskytnutí informace poučení
o možnosti žadatele podat stížnost proti výši požadovaných nákladů.

2.2 Metodický materiál ke změnám souvisejícím s novelizací zákona o svobodném
přístupu k informacím
Popis úkolu: Ministerstvo vnitra zpracuje metodický materiál ke změnám souvisejícím s novelizací
zákona o svobodném přístupu k informacím.
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu: MV začalo po přijetí zákona č. 222/2015 Sb. intenzivně pracovat
na přípravě metodického materiálu, který byl dne 18. listopadu 2015 zveřejněn na webových
stránkách MV www.mvcr.cz/odk v sekci „3. Metodická pomoc obcím (vzory právních předpisů,
přehled zákonných zmocnění atp.)“, v části „b) k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
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k informací“ pod názvem „Metodické doporučení č. 3 k postupu povinných subjektů podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“, kde je volně ke stažení.
Metodické doporučení je sestaveno ze dvou tematických oblastí. První část obsahuje právě výklad
legislativních změn vyvolaných nabytím účinnosti zákona č. 222/2015 Sb. Předmětná novelizace
zákona o svobodném přístupu k informacím precizuje formu poskytovaných informací,
a to zejména v oblasti informací poskytovaných v elektronické podobě (a to jak v případě
poskytování informací na žádost, tak v případě informací zveřejňovaných), a (opět) zavádí
do zákona o svobodném přístupu k informacím možné způsoby poskytování informací. Jako
podklad pro zpracování této část metodického doporučení byla využita především důvodová
zpráva k návrhu zákona č. 222/2015 Sb.
Druhou část metodického doporučení tvoří praktický průvodce vyřizováním žádostí o poskytnutí
informací. Zákon o svobodném přístupu k informacím představuje jeden z nejvíce používaných
a diskutovaných právních předpisů v oblasti veřejné správy. Svým rozsahem útlý právní předpis
obsahující neurčité právní pojmy jako veřejná instituce, příjemce veřejných prostředků
či mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací je v aplikační praxi úzce spjat s rozhodovací praxí
správních soudů, zejména Nejvyššího správního soudu. Lze říci, že bez znalosti judikatury
Nejvyššího správního soudu je téměř nemožné zákon o svobodném přístupu k informacím správně
aplikovat. Metodický materiál se pokouší podat základní výklad v praxi hojně diskutovaných otázek
spojených s aplikací zákona o svobodném přístupu k informacím, a to právě za pomoci judikatury
správních soudů.
Procesní plnění úkolu: MV v rámci své metodické pomoci k aplikaci zákona o svobodném
přístupu k informacím vydalo metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků
(nikoli výlučně pro ně) č. 3.
Navazující (očekávané) aktivity: V případě potřeby bude vydáno další metodické doporučení
k aplikaci zákona o svobodném přístupu k informacím.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Vydáním metodického doporučení, které je volně dostupné
na internetu, je povinným subjektům, zejména územním samosprávným celkům, usnadněna práce
při vyřizování žádostí o informace.

2.3 Školicí kurz zaměřený na publikaci a práci s otevřenými daty
Popis úkolu: Realizovat školicí kurz zaměřený na publikaci a práci s otevřenými daty je připraven
Institut pro veřejnou správu Praha.
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu: Byl vyhlášen a realizován seriál bezplatných školení pro veřejnou správu.
Procesní plnění úkolu: V období září až listopad 2015 bylo realizováno 10 celodenních školení
pro zástupce veřejných institucí na téma otevřených dat. Školení se celkem zúčastnilo 415 osob
z 206 institucí od ministerstev po obecní úřady. Školení bylo realizováno v rámci projektu
„Implementace strategií v oblasti otevřených dat veřejné správy ČR“ podpořeného z Operačního
programu lidské zdroje a zaměstnanost. Dále je přístupný kurz Institutu pro veřejnou správu Praha.
Kurz je pro zaměstnance veřejné správy zdarma a je jak v prezenční, tak eLearningové formě.
Navazující (očekávané) aktivity: Elearningové materiály mohou veřejné instituce díky jejich
zveřejnění využívat i nadále pro školení svých zaměstnanců. AP 2016 obsahuje navazující úkol
MV „rozvoj standardů v oblasti publikace a katalogizace otevřených dat, zejména ve vztahu
k vývoji mezinárodních standardů a metodik, pokračování ve vzdělávání v oblasti standardů
a postupů publikace a kategorizace otevřených dat.“
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Celkové zhodnocení splnění úkolu: Uskutečněním školení se zlepšila informovanost
zaměstnanců veřejných institucí o publikování informací ve formátu otevřených dat a zvýšila se
jejich schopnost taková data vytvářet a publikovat.

2.4 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy
Popis úkolu: Pro subjekty publikující formou otevřených dat bude zpracována návodná metodika.
Součástí tohoto úkolu bude rovněž stanovení vybraných definovaných databází, které mají být
ve formě otevřených dat poskytovány, a stanovení kompetence dohledového úřadu k formulaci
datových struktur, katalogu dat a organizaci zveřejňování formou otevřených dat a souvisejícího
procesu.
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu: Byl vytvořen webový portál http://opendata.gov.cz obsahující Standardy
publikace a katalogizace otevřených dat veřejné správy ČR.
Procesní plnění úkolu: MV vytvořilo metodický materiál k publikaci a katalogizaci otevřených dat.
Součástí metodiky je doporučený postup výběru, přípravy a zveřejnění otevřených dat, jakož
i návrh interní směrnice, vzorové publikační plány jednotlivých typů orgánů veřejné správy
a jednotné struktury navržených datových sad vhodných k publikaci jako otevřená data. Obsah
webového portálu http://opendata.gov.cz s metodickými materiály byl validován a připomínkován
ze strany různých typů veřejných institucí a neziskového sektoru. Konečná verze po zapracování
všech přijatých připomínek byla zveřejněna v listopadu 2015. Metodika vznikla v rámci projektu
„Implementace strategií v oblasti otevřených dat veřejné správy ČR“ podpořeného z Operačního
programu lidské zdroje a zaměstnanost.
Navazující (očekávané) aktivity: AP 2016 obsahuje navazující úkol MV „rozvoj standardů
v oblasti publikace a katalogizace otevřených dat, zejména ve vztahu k vývoji mezinárodních
standardů a metodik, pokračování ve vzdělávání v oblasti standardů a postupů publikace
a kategorizace otevřených dat.“
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Zveřejněná metodika napomůže k efektivnějšímu
a rozsáhlejšímu zveřejňování otevřených dat žádoucím způsobem a v požadovaném formátu.
Širším zveřejňováním otevřených dat dojde k posílení principu transparentnosti státní správy.

2.5 Zprovoznění katalogu otevřených dat veřejné správy
Popis úkolu: Katalog v podobě rozcestníku poskytujícího vyhledávací služby usnadní
v uživatelsky přátelském rozhraní přehled veřejnosti o otevřených datech publikovaných veřejnou
správou ČR.
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu: Byl vytvořen Národní katalog otevřených dat jako součást Portálu veřejné
správy na adrese http://data.gov.cz.
Procesní plnění úkolu: Národní katalog otevřených dat byl spuštěn 10. dubna 2015 a ke konci
roku 2015 bylo v katalogu zaevidováno 109 datových sad s celkovým množstvím 263 datových
souborů od 9 orgánů veřejné správy. Z toho 3 orgány využívají k evidenci vlastní lokální katalog
otevřených dat, z nějž si národní katalog metadata automaticky stahuje a aktualizuje.
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Navazující (očekávané) aktivity: AP 2016 obsahuje navazující úkol MV „rozvoj Národního
katalogu otevřených dat – vytvoření verze 2, která bude nadstavbou nad stávajícím řešením
a poskytne výrazně vyšší úroveň uživatelského rozhraní a služeb pro uživatele z řad veřejné
správy, veřejnosti a dalších subjektů.“
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Vytvoření Národního katalogu otevřených dat představuje
významný krok směrem k transparentnosti veřejné správy, který umožňuje uživatelům dat
navrhovat a vytvářet efektivnější nástroje a účinnější nástroje využitelné v širším spektru činností
ve veřejném i soukromém sektoru.
V souvislosti s úkolem MV týkajícím se otevřených dat a zprovoznění katalogu otevřených dat se
vyjádřily i některé rezorty. Konkrétně zejména Ministerstvo financí, které v této oblasti učinilo
v roce 2015 tyto aktivity:







Dne 15. ledna 2015 začalo MF ve formátu otevřených dat publikovat veškeré informace
o svých platných i neplatných smlouvách a proplacených fakturách, a to v časové řadě
od roku 2010.
MF zprovoznilo katalog otevřených dat v souladu s mezinárodní praxí.
MF také podporuje ostatní rezorty v otevírání dat tím, že poskytuje konzultace, předává
zkušenosti a rozšiřuje povědomí o problematice otevřených dat.
MF postupně rozšiřuje počet dostupných datových sad – aktuálně je k dispozici
30 datových sad.
MF usiluje o popularizaci otevřených dat – zaměstnanci MF vyvinuli dvě aplikace
s otevřenými daty. Cílem aplikace „Supervizor“ je v co nejpřehlednější možné podobě
zpřístupnit údaje o hospodaření rezortu financí. Aplikace „Zkoumejprezkum“ pak vizualizuje
výsledky přezkoumání hospodaření.

2.6 Vytvoření právního prostředí pro otevřené licencování používání otevřených dat
Popis úkolu: Dále bude třeba vytvořit právní prostředí pro otevřené licencování používání
otevřených dat prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím.
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: NE
 Parlamentu: NE
Věcné naplnění úkolu: Vypracování novely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Procesní plnění úkolu: V průběhu roku 2015 byl zpracován návrh novely zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, jenž zavádí otevřená data a národní katalog otevřených dat
do české legislativy. Tato novela je součástí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. MPŘ
proběhlo od 9. listopadu 2015 do 8. prosince 2015. Vládě k projednání byl materiál předložen dne
5. února 2016. Následně jej projednaly komise LRV:
 pro soukromé právo: 19. února 2016
 pro hodnocení dopadů regulace (RIA): 19. února 2016
 pro správní právo č. 2: 22. února 2016
 pro evropské právo: 23. února 2016
 pro trestní právo: 29. února 2016
 pro finanční právo: 1. března 2016
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pro pracovní právo a sociální věci: 11. března 2016

LRV návrh neprojednávala – bylo vydáno stanovisko předsedy LRV. Projednání návrhu zákonu
byla zařazeno do program schůze vlády konané dne 30. března 2016. V eKLEPu je materiál
dostupný pod čj. 143/16. Schválení novely se předpokládá v průběhu roku 2016, přičemž účinnost
pak od 1. ledna 2017. Legislativní návrh vznikl v rámci projektu „Implementace strategií v oblasti
otevřených dat veřejné správy ČR“ podpořeného v Operačním programu lidské zdroje
a zaměstnanost.
Navazující (očekávané) aktivity: Úkol, spolu s dalšími nově stanovenými opatřeními, byl přesunut
do AP 2016. Účinnost novely se předpokládá od 1. ledna 2017.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Úkol je v současné době splněn pouze částečně na úrovni
gestora a jeho splnění závisí na výsledku legislativního procesu vzhledem k návrhu zákona,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce. Přijetím právního rámce pro otevřené licencování dojde k zabezpečení
používání otevřených dat zcela v souladu se zákonem.

2.7 Širší zpřístupnění Elektronické knihovny legislativního procesu veřejnosti
Popis úkolu: Neméně důležitým příspěvkem k posílení transparentnosti i kvality legislativního
procesu bude širší zpřístupnění Elektronické knihovny legislativního procesu (eKLEP)
veřejnosti. V současnosti knihovna slouží nejen k výměně legislativních i některých nelegislativních
dokumentů v rámci jejich tvorby a schvalovacího procesu na jednáních vlády, ale také monitoruje
celý životní cyklus jednotlivých návrhů a slouží i pro mezirezortní připomínková řízení,
pro vypořádání připomínek a obsahuje i některé další dokumenty (např. přehledy dopadů RIA).
Gestor: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO (částečně)
Věcné naplnění úkolu: Ve spolupráci s projektovým týmem informačního systému ODok byly
v 1. polovině roku 2015 analyzovány zejména technické aspekty realizace úkolu. Byly definovány
následující změny Knihovny připravované legislativy (KPL):
 KPL byla přejmenovaná na „eKLEP pro veřejnost“ – tzv. VeKLEP.
 V eKLEPu pro veřejnost budou uživatelům (tzv. odborné i široké veřejnosti) přístupné
všechny verze legislativních materiálů včetně připomínek (verze pro připomínkové řízení,
verze pro jednání vlády, včetně vypořádání připomínkového řízení, a projednaná verze).
 Stanovisko LRV bude široké veřejnosti zpřístupněno poté, co předkladatel vloží vládou
projednanou verzi materiálu do eKLEPu. Uživatelům s právem přístupu do eKLEPu
a tzv. odborné veřejnosti bude stanovisko LRV přístupné jako dosud, tj. již po autorizaci
stanoviska LRV v eKLEPu.
 V informačním systému ODok bude vytvořen nový typ materiálu: „nelegislativní materiál
ovlivňující normotvorbu“.
V eKLEPu pro veřejnost bude tento nový typ nelegislativního materiálu „nelegislativní
materiál ovlivňující normotvorbu“ přístupný široké veřejnosti, a to všechny verze tohoto
nového nelegislativního materiálu (verze pro připomínkové řízení, verze pro jednání vlády,
včetně vypořádání připomínkového řízení, a projednaná verze). Široké veřejnosti nebudou
přístupné připomínky uplatněné k tomuto novému typu nelegislativního materiálu.
V KPL budou uživatelům s právem přístupu do eKLEPu a tzv. odborné veřejnosti přístupné
všechny verze materiálu (verze pro připomínkové řízení, verze pro jednání vlády, včetně
vypořádání připomínkového řízení, a projednaná verze), a to těchto typů nelegislativních
materiálů: „nelegislativní materiál“ a „nelegislativní materiál ovlivňující normotvorbu“.
Uživatelům s právem přístupu do eKLEPu a tzv. odborné veřejnosti budou přístupné
i připomínky uplatněné k těmto typům nelegislativních materiálů.
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Procesní plnění úkolu: Rada vlády se na svém jednání dne 22. června 2015 zabývala rozšířením
přístupu veřejnosti do KPL. Schválila stanovisko, kterým potvrdila výše uvedený rozsah úprav KPL.
Následně byla vedoucím ÚV ČR schválena technická realizace úkolu včetně vyhlášení výběrového
řízení na dodavatele zadaného plnění. Dokončení úkolu v souladu s definovaným zadáním bylo
dle smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem realizováno v březnu 2016.
Navazující (očekávané) aktivity: Technická realizace úkolu byla ve stanoveném rozsahu
definitivně dokončena v průběhu měsíce března 2016. Úkol byl proto zakotven rovněž do AP 2016.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Rozšíření přístupu veřejnosti do KPL povede k větší
transparentnosti legislativního procesu na úrovni vlády. Veřejnost se bude moci seznámit se širším
spektrem navrhovaných materiálů v jeho jednotlivých fázích.

2.8 Pokračování realizace projektu eSbírka a eLegislativa a návrh právní úpravy
související s tímto projektem
Popis úkolu: V roce 2015 bude pokračovat realizace projektu elektronické Sbírky zákonů
a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů, jež bude mít za cíl dostupnost
a srozumitelnost právních předpisů a vyšší kvalitu a efektivitu jejich tvorby. Dále dojde k posílení
transparentnosti rozhodovacích a legislativních procesů. Součástí projektu je i přijetí související
právní úpravy, která zavede nezbytné legislativní změny, zejména v oblasti tvorby práva. Povinné
posouzení korupčních rizik v důvodové zprávě návrhu právního předpisu vyhlašovaného ve Sbírce
zákonů a mezinárodních smluv bude taktéž vyžadovat nová právní úprava připravovaná
v souvislosti s realizací projektu eSbírka a eLegislativa.
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: ANO
 Parlamentu: NE
Věcné naplnění úkolu: Během roku 2015 došlo dle plánu projektu eSbírka a eLegislativa
k nastavení procesů přípravy pro realizaci projektu eSbírka a eLegislativa v programovém období
2014+. Ve 2. pololetí roku 2015 probíhalo interní schvalování projektu a jeho nastavení v rámci MV
a zároveň došlo ve spolupráci s Řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) k naformulování výzvy, prostřednictvím které bude zajištěno financování
projektu. Příslušná výzva byla vyhlášena dne 8. prosince 2015. V současnosti probíhá příprava
žádosti o financování projektu z IROP.
Procesní plnění úkolu: K otázce právní úpravy MV uvedlo, že zpracovalo návrh zákona o Sbírce
zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů
a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) a návrh zákona, kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon
o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv). U obou návrhů proběhlo MPŘ od 30. dubna 2015
do 1. června 2015. Vládě k projednání byl materiál předložen dne 26. srpna 2015. Následně
návrhy projednávaly komise LRV:
 Pro správní právo č. 2: 7. září 2015
 Pro hodnocení dopadů regulace (RIA): 11. září 2015
LRV návrhy projednala dne 1. října 2015. Vláda návrhy schválila UV ze dne 26. října 2015 č. 848
a 849 a dne 4. listopadu 2015 návrhy zákonů předložila do PS. V eKLEPu jsou materiály dostupné
pod čj. 1058/15 a 1059/15.
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V PS jsou návrhy obou zákonů projednávány jako ST č. 646 a 647. První čtení proběhlo dne
20. ledna 2016 na 39. schůzi. Tisky projednával jako garanční ústavně právní výbor dne 23. února
2016 (pozměňovací návrhy). Zpravodajem je Mgr. Martin Plíšek.
Navazující (očekávané) aktivity: Plnění úkolu bude dle plánu projektu pokračovat v roce 2016
a plné dokončení projektu je plánováno k 1. lednu 2019. Konečné přijetí legislativního řešení se
předpokládá během poloviny roku 2016 (červen až červenec 2016).
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Účinky protikorupčních opatření nastoupí od roku 2019.
Jeho dosažením bude zefektivněna tvorba práva a eliminována korupční rizika v připravovaných
právních předpisech.

2.9 Novela zákona o střetu zájmů
Popis úkolu: Vzhledem k nedostatečné vymahatelnosti stávající právní úpravy zákazu střetu
zájmů v praxi a naprosté převaze formalismu při zveřejňování majetkových přiznání bude
ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu zpracován a předložen návrh novely
zákona o střetu zájmů, který nastaví vyšší standardy transparentnosti příjmů a majetkových
poměrů veřejných funkcionářů, včetně revize okruhu těchto subjektů, a zaměří se na důsledné
vyloučení možného střetu zájmů v důležitých funkcích. Výsledkem bude mnohem účinnější úprava
střetu zájmů reflektující mezinárodní standardy a kladoucí důraz na:
- zavedení povinnosti podávat přiznání již ke dni vzniku funkce,
- zefektivnění kontrolního mechanismu,
- zpřísnění sankcí,
- elektronizace majetkových přiznání,
- rozšíření okruhu bývalých funkcionářů, omezených při přechodu z veřejné do soukromé
sféry (revolving door) a úprava podmínek tohoto omezení.
Kromě toho bude zavedeno také elektronické vyplňování a zveřejňování majetkových přiznání
veřejných funkcionářů tak, aby k nim měla snadný přístup rovněž veřejnost. K dosažení výrazného
kvalitativního posunu v otázce legislativního uchopení střetu zájmů přispěje zřízení Komise
ke střetu zájmů.
Gestor: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: ANO
 Parlamentu: NE
Věcné naplnění úkolu: Novela zákona směřuje k odstranění prokazatelně zjištěných nedostatků
v současné právní úpravě jako je roztříštěnost evidenčních orgánů, nejednotnost vedení
poskytovaných informací, v důsledku toho zhoršená veřejná i institucionální kontrola a snížená
vypovídací hodnota informací, nedostatečná preventivní funkce stejně jako minimální
vymahatelnost sankcí. Nepřiměřeně negativně působí i dlouhodobá absence v určení ústředního
správního úřadu, který by poskytoval odpovídající a sjednocující metodickou pomoc. Základními
navrhovanými změnami je
 elektronizace majetkových přiznání prostřednictvím zavedení jednotného registru vedeného
MS, čímž dojde k vytvoření předpokladů pro zkvalitnění institucionální i veřejné kontroly,
 zavedení povinnosti podávat přiznání již ke dni vzniku funkce nově umožní získání vstupních
dat nezbytných jako základ a předpoklad pro vypovídající následné vyhodnocování
každoročně (k 30. červnu) podávaných oznámení,
 zefektivnění kontrolního mechanismu je úzce svázáno se zaváděnou elektronizací registru,
který zajistí rovný jednotný přístup veřejnosti, možnost vyhledávání podle klíčových kritérií
a sjednocené výstupy,
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úprava sankcí, která by měla napomoci adekvátnějšímu postižení správních deliktů,
sjednocení sankcionování za současného zvýšení vymahatelnosti a v neposlední řadě
zvýšení preventivního tlaku na plnění povinností,
rozšíření okruhu bývalých funkcionářů, omezených při přechodu z veřejné do soukromé sféry
(revolving doors) a úprava podmínek tohoto omezení.

Společným jmenovatelem všech navržených změn je snaha o zvýšení funkčnosti a vymahatelnosti
právní úpravy střetu zájmů, neboť současný stav nenaplňuje její smysl.
Procesní plnění úkolu: MPŘ probíhalo od 13. února 2015 do 13. března 2015. Vládě
k projednání byl materiál předložen dne 6. května 2015. Následně jej projednaly komise LRV:
 pro finanční právo: 26. května 2015
 pro soukromé právo: 29. května 2015
 pro správní právo č. 2: 1. června 2015
 pro hodnocení dopadů regulace (RIA): 12. června 2015
LRV návrh zákona projednala dne 25. června 2015. Vláda předložený návrh schválila UV ze dne
29. července 2015 č. 588 a dne 3. srpna 2015 návrh zákona předložila do PS. V eKLEPu je
materiál veden pod čj. 520/15.
V PS je návrh zákona projednáván jako ST č. 564. První čtení proběhlo dne 16. prosince 2015
na 36. schůzi. Zpravodajem je Ing. Vlastimil Vozka. Návrh zákona projednával jako garanční
ústavně právní výbor (3x přerušeno projednávání), mandátový a imunitní výbor (3x přerušeno
projednávání) a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj (projednávání přerušeno).
Navazující (očekávané) aktivity: Pracovní komise předsedy Rady vlády ke střetu zájmů se
po přijetí novely bude věnovat jednotlivým opatřením směřujícím k řádnému provádění zákona
v praxi. V AP 2016 je jako stěžejní úkol stanoveno vytvoření centrálního registru oznámení
veřejných funkcionářů.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Daný úkol nebyl splněn z důvodu, že navrhovaný zákon
nebyl prozatím schválen Poslaneckou sněmovnou. Očekává se jeho přijetí v průběhu roku 2016.
Přijetím navrhovaných změn bude výrazně posílena jak transparentnost vykonávaných veřejných
funkcí, tak případná kontrola a sankční mechanismus za porušení povinností stanovených
v souvislosti se střetem zájmů.

2.10 Zákon o prokazování původu majetku
Popis úkolu: S právní úpravou majetkových přiznání politiků a vysokých představitelů státní
správy úzce souvisí plánované právní ukotvení institutu prokazování původu majetku. Záměrem
opatření je mimo jiné zavedení povinnosti prokázat původ nabytého majetku (tzv. přenesení
důkazního břemene) ve všech případech při podezření na závažnou hospodářskou a finanční
kriminalitu či organizovaný zločin (zejména daňové, korupční, drogové a jiné zločiny).
V odůvodněných a zákonem přesně stanovených případech bude správci daní umožněno
požadovat, aby fyzická osoba prokázala, že její majetek odpovídá příjmům vykázaným v minulosti
touto fyzickou osobou ke zdanění. V případě, že by tato fyzická osoba nebyla původ svého
majetku (včetně tzv. UFO zisků) schopna prokázat, bude jí tento majetek zdaněn. U právnických
osob bude vedle daňových povinností kontrola probíhat důsledněji, i pokud jde o jejich účetnictví
a způsob jeho vedení. Nezbytnou součástí právní úpravy bude stanovení konkrétních limitů,
na něž se bude vztahovat povinnost prokazování původu majetku včetně identifikace toho, co
bude limity pokryto – movitý a nemovitý majetek, další aktiva, finanční instrumenty apod. –
a v neposlední řadě dojde k adekvátnímu rozšíření kompetencí odpovědných úřadů, tedy daňové
správy a potažmo i finančních úřadů. Cílem je postihnout osoby, které se obohacují výnosy
z nelegální činnosti včetně korupce na úkor státu. Přípravu návrhu zákona o prokazování původu
majetku a možnosti jeho odčerpávání má v gesci Ministerstvo financí.
Gestor: Ministerstvo financí
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Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: ANO
 Parlamentu: NE
Věcné naplnění úkolu: MF v souladu s Akčním plánem vypracovalo a předložilo vládě návrh
zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku (zákon
o prokazování původu majetku). Cílem návrhu zákona o prokazování původu majetku je upravit
stávající mechanismy daňového práva tak, aby bylo možné odhalit nepřiznané nebo zatajené
příjmy poplatníků daní z příjmů a následně je zdanit. Návrh obsahuje novelu zákona o daních
z příjmů a trestního zákoníku.
Procesní plnění úkolu: MPŘ proběhlo od 12. listopadu 2014 do 11. prosince 2014. Návrh zákona
byl projednán nejprve dne 22. ledna 2015 Radou vlády. Návrh zákona byl předložen vládě dne 2.
února 2015 se šesti rozpory se dvěma připomínkovými místy. Návrh zákona byl následně
projednán komisemi LRV:
 pro hodnocení dopadů regulace: 13. února a 10. dubna 2015
 pro správní právo: 16. února 2015
 pro soukromé právo: 20. února 2015
 pro trestní právo: 2. března 2015
 pro finanční právo: 3. března 2015
LRV návrh zákona projednala na svém zasedání dne 26. března 2015 s tím, že jeho projednávání
přerušila a rozhodla o tom, že k odstranění vznesených připomínek se uskuteční separátní
jednání. Toto avizované jednání zástupců předkladatele návrhu zákona, členů LRV, kteří
k materiálu zpracovávali zpravodajské zprávy, a Odboru vládní legislativy ÚV ČR se uskutečnilo
dne 15. dubna 2015. Výsledkem jednání bylo dosažení shody na změnách návrhu zákona
a změně důvodové zprávy, které předkladatel ještě před druhým projednáním zákona Legislativní
radou vlády zapracoval do příslušných materiálů a poskytl členům LRV k posouzení. LRV
dokončila projednávání návrhu zákona na svém zasedání dne 30. dubna 2015 a vládě doporučila
schválit návrh zákona s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku LRV. V systému
eKLEP je materiál veden pod čj. 100/15.
Návrh zákona byl vládou schválen UV ze dne 18. května 2015 č. 359 s úpravami podle připomínek
uvedených ve stanovisku LRV s tím, že některé připomínky nebudou vzaty v úvahu, a s úpravami
podle připomínky vlády. Následně byl návrh zákona dne 2. června 2015 předložen PS k dalšímu
projednávání (ST č. 504).
V PS první čtení proběhlo 19. června 2015 (přerušeno), 2. října 2015 (přerušeno) a 27. ledna 2016
na 39. schůzi, kdy byl návrh přikázán k projednání výboru rozpočtovému (jako garančnímu)
a ústavně právnímu výboru – oba výbory mají pozměňovací návrhy. Zpravodajem je Ing. Václav
Votava.
Navazující (očekávané) aktivity: Očekává se dokončení legislativního procesu daného návrhu
zákona. Z uvedeného důvodu byla implementace zákona za předpokladu jeho schválení zařazena
do AP 2016. Legislativní proces a v případě schválení zákona bude jeho provádění v praxi
sledovat pracovní komise předsedy Rady vlády k transparentnosti státní správy.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Daný úkol nebyl splněn z důvodu, že navrhovaný zákon
nebyl prozatím schválen Poslaneckou sněmovnou. Očekává se jeho přijetí v průběhu roku 2016.
Přijetím navrhovaných změn dojde k zefektivnění stávajících nástrojů daňového práva za účelem
naplnění požadovaného cíle, kterým je odhalení zatajených příjmů a jejich zdanění.

2.11 Novela zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
Popis úkolu: Neprůhledné financování politických stran a volebních kampaní vytváří velký
potenciál pro korupci a napojení politických stran na skryté zájmové struktury. Současný stav
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neumožňuje účinnou veřejnou kontrolu hospodaření politických stran ani postihy v případě
neplnění zákonných povinností. Navzdory existenci základních mechanismů, jako je například
předkládání výročních zpráv Poslanecké sněmovně, se současná praxe jeví jako neuspokojivá.
Údaje o hospodaření jsou ve výročních zprávách prezentovány zpravidla pouze obecně a chybí
nezávislý dohledový úřad, který by jejich správnost a úplnost kontroloval a vynucoval. Novela
stanoví limit pro dary od fyzických a právnických osob. Zprůhlednění a zpřísnění kontroly
financování politických stran a hnutí i jejich volebních kampaní, náležící do gesce Ministerstva
vnitra, povede jak k zúžení prostoru pro korupci, tak k posílení veřejné kontroly a důvěry občanů
v tyto důležité pilíře parlamentní demokracie.
Z hlediska posílení nezávislosti kontroly bude mít své opodstatnění úprava rotace auditorů,
respektive určení maximální možné doby, kdy by audit strany vykonával tentýž auditor (například
maximálně 5 let po sobě). Výroční a finanční zprávy budou zveřejňovány způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Z hlediska zajištění naplňování těchto ustanovení v praxi bude nutné nastavit
adekvátní dohledový a sankční mechanismus, například ve formě nezávislého úřadu. Dále bude
zavedena povinnost zřídit transparentní účty umožňující veřejnou kontrolu stranických příjmů
a financování volebních kampaní, přičemž finanční transakce nad stanovenou výši budou probíhat
pouze v bezhotovostním platebním styku.
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: ANO
 Parlamentu: NE
Věcné naplnění úkolu: Novela zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
vychází z programového prohlášení vlády, krom toho v řadě navrhovaných opatření reaguje
na doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO). Základními prvky nové právní úpravy je
zřízení nezávislého dohledového úřadu, jenž bude ve vztahu k hospodaření politických stran
a politických hnutí vybaven přímými kontrolními pravomocemi a bude mu umožněno ukládat
i sankce za jednotlivá porušení pravidel stanovených zákonem č. 424/1991 Sb.; dosud zákon
umožňoval při porušení pravidel pouze pozastavení činnosti či dokonce zrušení politické strany
nebo politického hnutí. Návrh novely rovněž obsahuje povinnou rotaci auditorů a dále, jako
opatření zvyšující transparentnost hospodaření politických stran a hnutí, povinnost vést pro příjmy
plynoucí z darů a jiných bezúplatných plnění a dále pro výdaje jdoucí nad rámec běžného provozu
tzv. transparentní účet. Návrh novely tak obsahuje mix kontrolních opatření, resp. návrh nového
kontrolního systému, spolu se zavedením pružnějšího systému sankcí a v neposlední řadě snazší
přístup veřejnosti k údajům o hospodaření.
Souběžně s novelou zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích byl
vypracován návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony,
jehož cílem je zajistit vyšší míru transparentnosti financování volebních kampaní. Zavádí se
definice volební kampaně, její časové vymezení a stanovuje se povinnost kandidujících subjektů
zřídit si transparentní účet určený pro financování volební kampaně. Upravují se též limity výdajů
na volební kampaň. Kontrola nad financováním volební kampaně se svěřuje Úřadu pro dohled nad
hospodařením politických stran a politických hnutí, který by měl být zřízen novelou zákona
o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Tento návrh zákona byl od počátku
legislativního procesu předkládán a projednáván společně s návrhem na změnu zákona
o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
Procesní plnění úkolu: MPŘ probíhalo od 2. dubna 2015 do 17. dubna 2015. Vládě k projednání
byl materiál předložen dne 6. května 2015. Následně jej projednaly komise LRV:
 pro hodnocení dopadů regulace (RIA): 15. května 2015 a 10. června 2015
 pro soukromé právo: 15. května 2015
 pro správní právo č. 2: 18. května 2015
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pro evropské právo: 19. května 2015
pro finanční právo: 26. května 2015

LRV návrh zákona projednala dne 25. června 2015. Vláda předložený návrh schválila UV ze dne
29. července 2015 č. 593 a dne 21. srpna 2015 návrh zákona předložila do PS. V eKLEPu je
materiál veden pod čj. 516/15.
V PS je návrh zákona projednáván jako ST č. 569. První čtení proběhlo dne 20. října 2015
na 33. schůzi. Zpravodajem je RNDr. Vladimír Koníček. Návrh zákona projednával jako garanční
kontrolní výbor (2x projednávání přerušeno) a ústavně právní výbor (2x projednávání přerušeno).
Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony, byl v MPŘ
rovněž od 2. dubna 2015 do 17. dubna 2015. Vládě k projednání byl materiál předložen dne
6. května 2015. Následně jej projednaly komise LRV:
 pro správní právo č. 2: 18. května 2015
 pro evropské právo: 19. května 2015
 pro finanční právo: 26. května 2015
LRV návrh zákona projednala dne 25. června 2015. Vláda předložený návrh schválila UV ze dne
29. července 2015 č. 592 a dne 21. srpna 2015 návrh zákona předložila do PS. V eKLEPu je
materiál veden pod čj. 515/15.
V PS je návrh zákona projednáván jako ST č. 568. První čtení proběhlo dne 20. října 2015
na 33. schůzi. Zpravodajem je JUDr. Jan Chvojka. Návrh zákona projednával jako garanční
ústavně právní výbor (2x projednávání přerušeno) a kontrolní výbor (2x projednávání přerušeno).
Navazující (očekávané) aktivity: Do AP 2016 byl zařazen úkol pracovní komise předsedy Rady
vlády k transparentnosti státní správy, která bude v průběhu roku 2016 sledovat zejména
konstituování nového úřadu, který má být stěžejní zárukou pro posílení důvěry občanů v politické
sdružování a politickou soutěž. Účinnost je podle aktuálního znění návrhu stanovena k 1. lednu
2017, s tím, že nově navrhovaný kontrolní orgán v podobě nezávislého dohledového úřadu by měl
být zřízen neprodleně po přijetí novely (tak, aby byl v dostatečném předstihu připraven personálně
i materiálně převzít navrhované pravomoci).
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Daný úkol nebyl splněn z důvodu, že navrhovaný zákon
nebyl prozatím schválen Poslaneckou sněmovnou. Očekává se jeho přijetí v průběhu roku 2016.
Přijetím avizovaných změn bude zvýšena transparentnost financování politických strana hnutí,
čímž budou mj. naplněna doporučení mezinárodních organizací.

2.12 Návrh právní regulace nominace zástupců státu do obchodních korporací
a státních podniků
Popis úkolu: Vláda vytvoří závazné standardy pro nominace zástupců státu do obchodních
společností (korporací) a státních podniků včetně stanovení zásad pro odměňování jejich
managementu. Ministerstvo financí předloží vládě návrh na uzákonění principů, na nichž je
založen Vládní výbor pro personální nominace. Tato regulace zabrání klientelistickému a politicky
motivovanému obsazování strategických pozic v orgánech obchodních společností a státních
podniků. Lze předpokládat, že transparentní proces výběrových řízení na tyto posty bude mít
pozitivní dopad na hospodaření těchto subjektů.
Gestor: Ministerstvo financí
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: NE
 vlády: NE
 Parlamentu: NE
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Věcné naplnění úkolu: MF zpracovalo věcný záměr zákona o výběru osob do řídících
a dozorčích (kontrolních) orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (do MPŘ bylo
předloženo pod názvem: „návrh věcného záměru zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů
a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných
státem“). Uvedený návrh předpokládá zřízení Vládního výboru pro výběr odborníků do řídících,
kontrolních a dozorčích orgánů, tj. funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů
orgánů obchodních společností ovládaných státem. Měl by v tomto směru navázat na dosavadní
činnost Vládního výboru pro personální nominace, který je poradním orgánem vlády. Zákon
by měl dále upravit základní zásady nominačního procesu s důrazem na jeho transparentnost
a objektivnost.
Od původní vize, stanovené ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, že se
návrh zákona bude vztahovat i na obchodní společnosti s majetkovou účastí územních
samosprávných celků, bylo v Akčním plánu upuštěno.
Procesní plnění úkolu: MPŘ probíhalo od 1. dubna 2015 do 23. dubna 2015. V jeho rámci se
nepodařilo vypořádat všechny připomínky (vypořádání proběhlo až do úrovně náměstků ministra
v červenci 2015) a návrh byl předložen vládě s rozpory (zejména nesouhlas s úpravou celé
problematiky zákonem, požadavek na doplnění genderových mechanismů, nesouhlas
s předpokládaným zákazem výkonu funkcí v řídících a dozorčích orgánech orgánů právnických
osob s majetkovou účastí státu po dobu 4 let po skončení mandátu). Verze pro jednání vlády byla
předložena 22. září 2015. Návrh zákona byl následně projednán komisemi LRV:
 pro správní právo č. 2: 19. října 2015
 pro finanční právo: 19. října 2015
 pro soukromé právo: 26. října 2015
 pro pracovní právo a sociální věci: 27. října 2015
 pro hodnocení dopadů regulace (RIA): 27. října 2015
LRV návrh zákona projednala na svém zasedání dne 12. listopadu 2015 s tím, že jeho
projednávání přerušila. V systému eKLEP je materiál veden pod čj. 1164/15.
Navazující (očekávané) aktivity: MF pracuje na zapracování připomínek vznesených na jednání
LRV. S ohledem na projednávání návrhu zákona v LRV již není tento návrh zákona zařazen
do Plánu legislativních prací vlády na rok 2016.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Úkol nebyl splněn na úrovni gestora z důvodu přerušení
jeho projednávání LRV. Předpokládá se další práce na předloženém věcném záměru s cílem
opětovného předložení LRV v co nejbližším možném termínu. Přijetím této regulace na zákonné
úrovni má dojít k zabránění klientelistického a politicky motivovaného obsazování strategických
pozic v orgánech obchodních společností a státních podniků. Lze předpokládat, že transparentní
proces výběrových řízení na tyto posty bude mít pozitivní dopad na hospodaření těchto subjektů.
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3 Hospodárné nakládání s majetkem státu
3.1 Nový zákon o veřejných zakázkách
Popis úkolu: Významné omezení plýtvání státními prostředky může být zajištěno v rámci procesu
zadávání veřejných zakázek. Nejpozději 17. dubna 2016 nabude účinnosti nová právní úprava
týkající se zadávání veřejných zakázek, respektive bude nutné zajistit transpozici směrnic
Evropského Parlamentu a Rady ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (2014/23/EU),
o zadávání veřejných zakázek (2014/24/EU) a o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví
vodního hospodářství energetiky, dopravy a poštovních služeb (2014/25/EU). Tyto směrnice
Evropské unie stanovují stejné mantinely právní úpravy ve všech členských státech. Následně
jednotlivé členské státy musí nalézt vlastní vhodný model právní úpravy odpovídající jejich
národním podmínkám za dodržení základních stanovených cílů.
Korupčním rizikům při zadávání veřejných zakázek v ČR věnuje důkladnou pozornost Evropská
komise ve Zprávě EU o boji proti korupci či Bezpečnostní informační služba ve svých pravidelných
výročních zprávách. Palčivost problému opakovaně potvrzují i průzkumy veřejného mínění. Nová
právní úprava proto musí v souladu s Programovým prohlášením vlády zamezit korupci. Vedle
toho je však nutné zajistit, aby zadavatelům veřejných zakázek nezpůsobila jejich administrace
nepřiměřené potíže (například podpora využívání eAukce a eTržiště) a neohrožovala funkčnost
systému. Nalezení rovnováhy mezi těmito dvěma klíčovými požadavky musí být zajištěno
předkladatelem návrhu nového zákona, který bude v průběhu roku 2015 zpracován Ministerstvem
pro místní rozvoj ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
Zvýšená pozornost bude věnována zejména:
-

stanovení finančních limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu, které by měly odpovídat
potřebám a prostředí ČR, tj. zachovat finanční limity stávající nebo finanční limity snížit,

-

přijetí vhodných opatření k účinné prevenci, odhalování a nápravě střetu zájmů,
a to za účelem zamezení narušení hospodářské soutěže a zajištění rovného zacházení
se všemi hospodářskými subjekty,

-

stanovení jednoznačných podmínek použití jednotlivých druhů zadávacího řízení, u nichž
dochází nebo může dojít k omezení počtu zájemců, s důrazem kladeným na předcházení
škodlivým účinkům jejich neúměrného využívání na hospodářskou soutěž – v této
souvislosti musí být důraz kladen na stanovení transparentních pravidel omezování počtu
zájemců tak, aby byla minimalizována či zcela eliminována možnost korupčního jednání,

-

v co největší míře zohlednění principu transparentnosti při zveřejňování jednotlivých úkonů,
dat a informací s důrazem kladeným na maximální využití elektronických prostředků
a nástrojů,

-

zákonné úpravě kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií, které by zamezilo
diskriminaci a nerovnému přístupu a bylo natolik transparentní, aby byla maximální měrou
eliminována korupční rizika (zejména stanovení pravidel kvalifikačních, cenových
a nákladových kritérií, pravidla jejich hodnocení a nastavení vah apod.),

-

stanovení meze využívání dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek,

-

jednoznačnému vymezení podmínek pro aplikaci výjimek z působnosti nového zákona
o veřejných zakázkách.

Aby bylo možné zamezovat narušování hospodářské soutěže a zajišťovat rovné zacházení se
všemi hospodářskými subjekty, transponuje Česká republika ze zadávací směrnice EU do nově
připravovaného zákona o veřejných zakázkách problematiku střetu zájmů, ke kterému může
docházet v průběhu zadávacího řízení. Podle požadavků Evropské komise bude v této oblasti
probíhat rovněž vzdělávací činnost Ministerstva pro místní rozvoj. Nový zákon o veřejných
zakázkách bude představovat komplexní právní normu, která významným způsobem omezí
možnosti korupce při zadávání veřejných zakázek.
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Gestor / spolugestor: Ministerstvo pro místní rozvoj / Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: ANO
 Parlamentu: NE
Věcné naplnění úkolu: Cílem nové právní úpravy zadávání veřejných zakázek je transpozice
nových zadávacích směrnic Evropské unie. K eliminaci potenciálních korupčních příležitostí tato
právní úprava přispívá stanovením pravidel pro zadávání veřejných zakázek, která spočívají
na základních zásadách transparentnosti, zákazu diskriminace, rovného zacházení a nově také
zásady přiměřenosti k předmětu veřejné zakázky a předpokládané hodnotě. Tato právní úprava
tedy klade zadavatelům takové povinnosti, aby zadávání veřejných zakázek bylo transparentní
a nediskriminační, což implikuje snížení korupčních rizik. Vedle toho je však nutné zajistit, aby
zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek nezpůsobila jejich administrace nepřiměřené
potíže, a nebyla tak snížena efektivita, racionalita a celková funkčnost systému nákupu ve veřejné
správě. Snahou o nalezení rovnováhy mezi těmito dvěma klíčovými požadavky byla vedena úvaha
MMR předloženého legislativního řešení. Primárním předpokladem, který má potenciál potlačení
výše zmíněných rizik, je nastavení takového prostředí, které zajišťuje řádnou a transparentní
hospodářskou soutěž, podporuje konkurenceschopnost dodavatelů, otevřený přístup k veřejným
zakázkám a nastavuje účinné kontrolní mechanismy. Nový zákon o zadávání veřejných zakázek je
výsledkem transpozice evropských směrnic.
ÚOHS jako spolugestor tohoto úkolu uvádí, že návrh zákona měl respektovat rámec stanovený
věcným záměrem zákona o veřejných zakázkách a konkretizuje práva a povinnosti dotčených
subjektů. Jsou nově upravována zejména pravidla pro zadávání veřejných zakázek a s tím
souvisejících povinností dodavatelů, zvláštní důvody pro ukončení smluv na veřejné zakázky,
zvláštní podmínky fakturace u smluv na veřejné zakázky a dále pak výkon státní správy v oblasti
zadávání veřejných zakázek a informační systém o veřejných zakázkách. ÚOHS je spolugestorem
v části týkající se ochrany proti nesprávnému postupu zadavatelů.
Procesní plnění úkolu: MPŘ proběhlo od 22. dubna 2015 do 22. května 2015. V rámci MPŘ bylo
uplatněno přibližně 3 500 připomínek, z toho 1 450 zásadních připomínek. Vládě k projednání byl
materiál předložen dne 17. července 2015. Následně jej projednaly komise LRV:
 pro finanční právo: 4. srpna 2015
 pro soukromé právo: 7. srpna 2015
 pro trestní právo: 10. srpna 2015 (bez jednání)
 pro hodnocení dopadů regulace (RIA): 14. srpna 2015
 pro správní právo č. 1: 17. srpna 2015
 pro evropské právo: 8. září 2015
LRV návrh zákona projednala dne 17. září 2015. Vláda předložený návrh schválila svým UV
ze dne 5. října 2015 č. 782 a dne 27. října 2015 návrh zákona předložila do PS. V eKLEPu je
materiál veden pod čj. 898/15.
V PS je návrh zákona projednáván jako ST č. 637. První čtení proběhlo ve dnech 25. a 26.
listopadu 2015 na 36. schůzi. Zpravodajem je JUDr. Ing. Lukáš Pleticha. Návrh zákona
projednával jako garanční výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj (pozměňovací návrhy),
ústavně právní výbor (pozměňovací návrhy) a hospodářský výbor (pozměňovací návrhy). Druhé
čtení proběhlo dne 27. ledna 2016 na 39. schůzi. Třetí čtení proběhlo ve dnech 4. a 9. března 2016
na 42. schůzi. Návrh zákona byl postoupen Senátu dne 14. března 2016.
V Senátu je návrh zákona projednáván jako senátní tisk č. 220. Garančním výborem je Výbor pro
územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí; dále návrh zákona mají projednat Výbor pro
hospodářství, zemědělství a dopravu a Ústavně-právní výbor.
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Po schválení návrhu zákona Senátem a po jeho podpisu prezidentem republiky musí proběhnout
notifikace u Evropské komise, kde se bude zkoumat soulad zákona se směrnicemi. Co se
plánované účinnost k 18. dubnu 2016 týče, další vývoj nelze zatím předvídat. Účinnost je
navrhována jako dělená – stěžejní datum účinnosti je navrhováno prvním dnem třetího
kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení.
Navazující (očekávané) aktivity: Některá ustanovení evropských předpisů budou transponována
prostřednictvím prováděcích předpisů, které jsou v MPŘ. Úkol spočívající v uvedení zákona
o zadávání veřejných zakázek do praxe byl zařazen do AP 2016.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Úkol lze v současné době hodnotit jako splněný pouze
částečně vzhledem k neukončenému legislativnímu procesu. Ze stejného důvodu nelze předjímat
ani výsledné protikorupční dopady zákona.

3.2 Strategie elektronizace veřejných zakázek na období 2016-2020
Popis úkolu: Efektivita a transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek velmi úzce souvisí
s jeho elektronizací. Předkladatel zákona o veřejných zakázkách zpracuje návrh Strategie
elektronizace veřejných zakázek na období 2016–2020, která bude obsahovat zejména analýzu
výchozí situace, definici cílů, prioritních oblastí a popis organizačního a finančního zajištění
navržených opatření.
Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: ANO
Věcné naplnění úkolu: MMR zpracovalo materiál s názvem „Strategie elektronizace zadávání
veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, vyhodnocení efektivity fungování a návrh dalšího
postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a návrh povinného používání NEN“ (dále
jen „Strategie elektronizace“). Tato strategie obsahuje analýzu výchozí situace, definici cílů,
prioritních oblastí a popis organizačního a finančního zajištění navržených opatření. Strategie
elektronizace se po schválení vládou stala novým koncepčním dokumentem vlády pro zavádění
moderních informačních a komunikačních technologií do procesů zadávání veřejných zakázek.
Česká republika zajistí realizací Strategie elektronizace včasné a efektivní splnění legislativních,
metodických a technologických požadavků plynoucích z přijetí a implementace nových evropských
zadávacích směrnic, nařízení eIDAS a směrnice EU o eFakturaci.
Součástí Strategie elektronizace je vyhodnocení efektivity fungování a návrh dalšího postupu
využívání elektronických tržišť veřejné správy v souladu s UV ze dne 13. května 2015 č. 352
ke Zprávě o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2014 a návrh povinného
používání NEN včetně aktualizovaných Pravidel používání NEN v souladu s UV ze dne
30. července 2014 č. 628 k používání národního elektronického nástroje v rámci národní
infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek, resp. UV ze dne 24. června 2015
č. 497 ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. května 2015
do 31. května 2015.
Procesní plnění úkolu: MPŘ probíhalo od 23. října 2015 do 9. listopadu 2015. Strategie
elektronizace byla po vypořádání zásadních připomínek zaslána dne 22. prosince 2015 vládě
k projednání. Vláda jej schválila svým UV ze dne 18. ledna 2016 č. 25. V systému eKLEP je
materiál veden pod čj. 1653/15.
Navazující (očekávané) aktivity: Vytvoření Strategie elektronizace bylo zařazeno do AP 2016.
Jelikož je úkol již splněn, lze uvést, že předmětným UV ze dne 18. ledna 2016 č. 25 bylo uloženo
ministryni pro místní rozvoj:
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koordinovat realizaci Strategie elektronizace prostřednictvím jí ustavené meziresortní řídící
skupiny,
předkládat vládě vždy do 30. dubna každého kalendářního roku zprávu o plnění Strategie
elektronizace za předchozí kalendářní rok,
zajistit realizaci kroků spojených s ukončením stávajícího systému elektronických tržišť
veřejné správy ke dni 30. června 2017,
zajistit postupný náběh povinného používání NEN tak, jak je uvedeno ve Strategii
elektronizace,
aktualizovat nejméně jedenkrát ročně Pravidla používání NEN.

Celkové zhodnocení splnění úkolu: Splnění tohoto úkolu představuje významný krok
k elektronizaci veřejných zakázek a ke zvýšení transparentnosti a efektivity procesu zadávání
veřejných zakázek. Vzhledem k průběžné povaze tohoto úkolu bude nutné vyhodnocovat jeho
naplňování i nadále.

3.3 Strategie pro boj s podvody a korupcí při čerpání fondů v rámci Společného
strategického rámce v období 2014-2020
Popis úkolu: Ve vzrůstající míře jsou zadávány veřejné zakázky spolufinancované ze zdrojů
Evropské unie. V této oblasti musí být zejména akcentována nutnost odstraňování legislativních
bariér, zavedení mechanismu ověřování ex-ante s cílem předcházet střetům zájmů a korupčním
praktikám a posílení nezávislosti všech subjektů odpovědných za kontrolu čerpání finančních
prostředků z fondů Evropské unie. Za tímto účelem bude připravena Strategie pro boj s podvody
a korupcí při čerpání fondů v rámci Společného strategického rámce v období 2014–2020.
Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: ANO
Věcné naplnění úkolu: V roce 2015 nedošlo ke změně Strategie pro boj s podvody a korupcí při
čerpání fondů v rámci Společného strategického rámce v období 2014–2020 (dále jen „Strategie
pro boj s podvody“). Strategie pro boj s podvody byla připravena v roce 2013 a vychází ze snahy
MMR využít zkušeností z programového období 2007–2013, zabránit zneužití prostředků
poskytnutých z fondů EU, předcházet dopadům a minimalizovat dopady takových jednání.
Strategie pro boj s podvody vychází ze znalostí a zkušeností v oblasti podvodů a korupce
ve veřejném sektoru i v implementační struktuře fondů EU. V programovém období 2007–2013
byla na základě řešení jednotlivých případů přijata některá opatření k posílení provádění kontrolní
činnosti a zvýšení transparentnosti procesů, nicméně pro programové období 2014–2020 bylo
nutné k této oblasti přistoupit koncepčněji a definovat a nastavit mechanismy a nástroje zamezující
podvodnému jednání již v rámci přípravy pravidel. Většina principů i cílů Strategie pro boj
s podvody proto byla prostřednictvím dílčích opatření promítnuta do relevantních metodických
dokumentů v rámci jednotného metodického prostředí, a tím je zajištěno nastavení takových
pravidel čerpání podpory z fondů EU, které v sobě mají zabudovány prvky zamezující
podvodnému a korupčnímu jednání.
Procesní plnění úkolu: K dokončení všech metodických dokumentů v rámci jednotného
metodického prostředí došlo na konci prvního čtvrtletí roku 2015. Pro vyhodnocení a případnou
úpravu Strategie pro boj s podvody či způsobu její implementace je nutné provést, v návaznosti
na zahájení implementace programů v programovém období 2014-2020, detailní vyhodnocení
Strategie pro boj s podvody a její implementace. V současné době je proto připravována evaluace
Strategie pro boj s podvody, která proběhne v roce 2016 a jejíž výsledky budou k dispozici v roce
2017.
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Navazující (očekávané) aktivity: Úkol spočívající v shromáždění dat pro zpracování evaluace
Strategie pro boj s podvody a korupcí při čerpání fondů v rámci Společného strategického rámce
v období 2014–2020 byl zařazen do AP 2016.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Úkol byl schválením strategie vládou již splněn. Nedílnou
součástí jeho celkového zhodnocení budou tvořit výsledky analýzy, která bude zpracovávána
v roce 2016 a vládě předložena v roce 2017.

3.4 Pokračování ve sjednocování metodiky zadávání veřejných zakázek a zajištění
jednotné interpretace zákona o veřejných zakázkách
Popis úkolu: Díky jednotnému gestorství Ministerstva pro místní rozvoj u všech výše uvedených
opatření lze očekávat komplementární přístup k řešení problematiky zadávání veřejných zakázek,
což se z hlediska potírání korupčních rizik jeví jako vhodné. Vedle toho se budou další
zainteresovaní aktéři z řad rezortů, neziskového sektoru a odborné veřejnosti problematikou
zabývat v Radě a Komisi k hospodárnému nakládání s majetkem státu. Z důvodu zvýšení
transparentnosti a lepší administrace procesu zadávání veřejných zakázek je však nezbytné, aby
Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pokračovaly
ve sjednocování metodiky zadávání veřejných zakázek a zajištění jednotné interpretace
zákona o veřejných zakázkách. Ministerstvo bude rovněž pokračovat ve vzdělávacích seminářích
pro zadavatele a dodavatele veřejných zakázek.
Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: NE
Věcné naplnění úkolu: Důsledná metodická podpora je vyžadována nejen pro účely zajištění
jednotné interpretace zákona o zadávání veřejných zakázek, ale také kvůli větší svobodě
rozhodování zadavatelů, kterou jim nový zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje. MMR
připravuje celkem 3 druhy metodik. První metodika bude tzv. procesní metodika, která bude
osvětlovat kompletní postup u jednotlivých druhů zadávacích řízení. Druhá metodika je zaměřena
na speciální instituty nového zákona o zadávání veřejných zakázek, jejichž výklad by mohl činit
problémy (např. mimořádné nízká nabídková cena). Třetím typem metodik budou tzv. oborové
metodiky, které budou zpracovávány ve spolupráci s různými profesními organizacemi
a komorami a které budou zaměřeny na konkrétní postupy v zadávání veřejných zakázek, jejichž
předmět odpovídá oblasti působnosti profesních organizací.
Procesní plnění úkolu: MMR v současné době aktualizovalo metodiku pro oblast veřejných
zakázek v souladu s přijatými legislativními změnami, ke kterým došlo v průběhu roku 2015.
Příprava nového zákona o zadávání veřejných zakázek je doprovázena usilovnou přípravou zcela
nových metodik, kterou budou moci být finalizovány po přijetí nového zákona.
Navazující (očekávané) aktivity: Předpokládaný termín pro dokončení výše uvedených metodik
je březen 2016. Pokračování ve sjednocování metodiky zadávání veřejných zakázek a zajištění
jednotné interpretace zákona o zadávání veřejných zakázek bylo zařazeno do AP 2016.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Úkol dosud není splněn, neboť jednotlivé metodiky nutné
k řádné implementaci návrhu nového zákona dosud nebyly vypracovány. Jejich vydání velmi
usnadní orientaci v novém právním prostředí zadávání veřejných zakázek a rovněž usnadní práci
zadavatelům.
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3.5 Věcné zadání řešení problematiky zákazu obchodování státu s obchodními
korporacemi s nejasnou vlastnickou strukturou
Popis úkolu: V průběhu roku 2015 připraví vládou určený rezort nebo rezorty návrh legislativního
řešení problematiky rozkrývání nejasné vlastnické struktury obchodních korporací a zákazu
státu obchodovat s těmito subjekty. Izolované řešení problematiky v zákoně o veřejných
zakázkách není s ohledem na komplexnost problematiky považováno za vhodné. Věcné zadání,
které schválí vláda, formuluje v 1. pololetí roku 2015 Rada. Vzhledem k provázanosti rozkrývání
vlastnické struktury obchodních korporací s praním špinavých peněz lze využít zákon č. 253/2008
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších
předpisů.
V této souvislosti je nezbytné vyhodnotit i úzce související otázku anonymity svěřenských fondů,
možnost tzv. blankoindosace (anonymizace) smlouvy dle občanského zákoníku a nedůsledné
dodržování povinnosti zveřejňování účetní závěrky povinnými subjekty v případech, kdy jsou
smluvní stranou veřejnoprávní korporace.
Gestor: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: ANO (částečně)
 Parlamentu: NE
Věcné naplnění úkolu: Problematika rozkrývání nejasné vlastnické struktury je v současné době
obsažena v návrzích dvou zákonů: návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek a návrhu
zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony. K návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek, jehož předkladatelem je MMR spolu
s ÚOHS, Rada vlády opakovaně přijímala své stanovisko, ve kterém byla obsažena rovněž
doporučení týkající se problematiky rozkrývání nejasné vlastnické struktury.
V rámci návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek tak, jak byl projednán vládou, je
problematika dokládání vlastnické struktury zakotvena jednak pro akciové společnosti v § 48 odst.
7 a 9, dále v § 122 odst. 3 písm. c) a § 124 odst. 3 pro jakéhokoli vítězného uchazeče. Pro
akciové společnosti má zadavatel povinnost vyloučit dodavatele, který nemá vydány výlučně
zaknihované akcie. Pro dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má
právní formu obdobnou akciové společnosti, lze zaknihované akcie nahradit čestným prohlášením
s uvedením zdroje, z něhož vychází údaje o velikosti podílu akcionářů s podílem větším než 10 %.
Následně před uzavřením smlouvy zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení
dokladů o majetkové struktuře dodavatele až po jeho skutečné majitele podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a pokud na základě
těchto dokladů zjistí, že došlo ke střetu zájmů, smlouvu neuzavře a vybraného dodavatele vyloučí.
V rámci projednávání návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek je formou poslaneckého
pozměňovacího návrhu ke ST č. 637 ustanovení § 104 doplněno o odst. 2 uvádějící
demonstrativní výčet dokladů k prokázání skutečného majitele dodavatele. Z úpravy v rámci
návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek nicméně zřetelně vyplývá návaznost na definici
a na řešení rozkrývání vlastnické struktury v rámci návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jehož předkladatelem je ministr financí
a spolupředkladatelem ministr spravedlnosti a který byl rovněž projednán Radou vlády, obsahuje
novelu zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob zavádějící povinnost
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právnických osob zapisovat do veřejného rejstříku údaje o skutečných majitelích (ve smyslu
zákona č. 253/2008 Sb.). Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, byl LRV na jednání
dne 14. ledna 2016 vrácen předkladateli k dopracování, kdy jedním z hlavních důvodů byl
požadavek na přepracování navrhovaného ustanovení § 25a zákona o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob obsahující rejstřík s údaji o skutečných majitelích. V návaznosti
na problematiku rozkrývání nejasné vlastnické struktury je nezbytné, aby oba zákony (o zadávání
veřejných zakázek a o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu) neřešily tuto problematiku roztříštěně, ale komplexně tak, aby nevznikaly paralelní
postupy na dokládání vlastnické struktury a skutečných majitelů a aby jedna úprava poskytovala
efektivní nástroj využitelný i pro účely úpravy druhé.
Procesní plnění úkolu: Rada vlády problematiku rozkrývání nejasné vlastnické struktury
projednávala na svém 4. jednání konaném dne 20. května 2015 a na 9. jednání konaném dne
18. února 2016.
Navazující (očekávané) aktivity: Zajištění rozkrývání nejasné vlastnické struktury bylo zařazeno
do AP 2016.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Úkol dosud nebyl splněn, neboť nový zákon o zadávání
veřejných zakázek, který problematiku částečně řeší v oblasti veřejných zakázek, dosud neprošel
celým legislativním procesem a legislativní řešení v návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, dosud nemá jasnou podobu a nebylo projednáno vládou. Je proto třeba se i nadále
tomuto tématu detailně věnovat.

3.6 Metodika veřejného nakupování
Popis úkolu: Nezbytným prvkem hospodárného nakládání s majetkem státu je sjednocení
postupů pro veřejné nakupování. Vláda se zavázala podporovat centrální nákupy a elektronické
aukce ve veřejném sektoru. V první fázi musí být Ministerstvem financí ve spolupráci
s Ministerstvem pro místní rozvoj zpracován koncepční dokument definující rámce budoucí
politiky veřejných nákupů. Musí obsahovat zejména organizaci a koordinaci veřejných nákupů
a zadávání veřejných zakázek, metodické vedení zadavatelů a zajištění účinné zpětné vazby pro
další inovace a úpravy tohoto systému.
Gestor / spolugestor: Ministerstvo financí / Ministerstvo pro místní rozvoj
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: NE
 vlády: NE
Věcné naplnění úkolu: Odpovědností MF bylo zpracování metodiky veřejného nakupování
s ohledem na naplňování principů 3E v praxi. Cílem metodiky nebylo stanovit veřejným
zadavatelům podrobný návod, co mají udělat, aby byl výsledek jejich počínání zaručeně účelný,
hospodárný a efektivní, ale spíše stanovit základní postupy, které k naplnění principů účelnosti,
hospodárnosti a efektivity (dále též „principy 3E“) v praxi přispívají, a formulovat otázky, které by si
měl každý zadavatel postupující s péčí řádného hospodáře klást. Tyto postupy byly pro názornost
přímo v textu doplněny konkrétními příklady dobré a špatné praxe a stručnými případovými
studiemi.
Jedním z cílů Akčního plánu je závazek vlády „podporovat centrální nákupy“. V této oblasti sice
nebyl Akčním plánem definován žádný konkrétní úkol směrem k MF, nicméně MF v této souvislosti
upozornilo na tyto skutečnosti.


Bylo přijato UV ze dne 22. dubna 2015 č. 289
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Usnesení definuje seznam komodit určených pro standardizaci a vymezuje pravidla pro
centrální nákup státu.



Funkci centrálního zadavatele bude vykonávat jednak MF (pro komodity vozový park
a pohonné hmoty, kancelářské potřeby, kancelářská technika, energie a správa budov
a doprava a ubytování), jednak MV (ICT komodity).



V návaznosti na UV ze dne 22. dubna 2015 č. 289 byla v červnu 2015 zahájena činnost
Nadrezortní koordinační skupiny, která je stálým poradním orgánem ministra vnitra a ministra
financí jako centrálních zadavatelů státu a do které byli nominováni zástupci všech rezortů.
Dále byla zahájena činnost pěti komoditních standardizačních skupin pro vybrané kategorie
komodit.



Bylo přijato UV ze dne 9. listopadu 2015 č. 913





Usnesením byl schválen rámcový harmonogram centrálního nákupu státu pro roky 2016–
2020.



Ministři vnitra a financí byli pověřeni přípravou závazných technických standardů
a organizací nadrezortních veřejných zakázek pro komodity, které spadají do jejich gesce.

Dne 10. října 2015 byla vyhlášena veřejná zakázka na dodávky kancelářského papíru
pro 6 rezortů (MF, MS, MŽP, MD, MMR a MO). Tato veřejná zakázka je pilotním projektem
v rámci iniciativy centrálních nákupů. Zkušenosti z této veřejné zakázky budou využity
při realizaci dalších nadrezortních veřejných zakázek na úrovni centrálního nákupu státu.

Procesní plnění úkolu: Základním východiskem pro zpracování metodiky veřejného nakupování
je zákon o veřejných zakázkách. Vzhledem k tomu, že od dubna 2016 měl nabýt platnosti nový
zákon o zadávání veřejných zakázek, byla příprava metodiky zahájena až v okamžiku, kdy byl
návrh zákona schválen vládou, a byla tak známa bližší podoba budoucího zákona.
V lednu 2016 byla zpracována ucelená pracovní verze materiálu, která byla rozeslána k prvním
neformálním připomínkám zástupcům neziskového sektoru a odborníkům v oblasti veřejných
zakázek z akademické sféry. Po zapracování připomínek bude materiál rozeslán do VPŘ v rámci
MF, po vypořádání připomínek bude materiál předložen ke schválení poradou vedení a následně
bude rozeslán do MPŘ. Metodika je od ledna 2016 konzultována i s MMR jako spolugestorem
úkolu.
UV ze dne 25. ledna 2016 č. 70, ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění
od 1. listopadu do 31. prosince 2015, byl termín pro předložení materiálu vládě prodloužen
z 31. prosince 2015 na 30. červen 2016.
Vedle metodiky veřejného nakupování z hlediska uplatňování principů 3E bude zpracována také
metodika blíže vysvětlující a vykládající postupy definované novým zákonem o zadávání veřejných
zakázek. Za zpracování této části metodiky odpovídá MMR.
Navazující (očekávané) aktivity: Jednotlivé kroky přípravy Metodiky veřejného nakupování jako
nelegislativního materiálu (VPŘ, předložení na poradu vedení, MPŘ, předložení vládě) budou
realizovány tak, aby byl dodržen termín 30. červen 2016 a aby byl tento metodický dokument
zadavatelům k dispozici souběžně s nabytím účinnosti nového zákona o zadávání veřejných
zakázek. Z uvedeného byl tento úkol zařazen do AP 2016.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Metodika je postupně zpracovávána tak, aby veřejným
zadavatelům byla k dispozici s předpokládaným nabytím účinnosti nového zákona o zadávání
veřejných zakázek. Přijetím navrhovaného řešení dojde k výraznému zjednodušení a sjednocení
centrálních nákupů a elektronických aukcí.
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3.7 Strategie vlastnické politiky státu
Popis úkolu: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala doporučení
týkající se koncepčního řešení vlastnické politiky státu. Ministerstvo financí připraví návrh
dlouhodobé strategie výkonu vlastnických práv státu a základní cíle a roli státu ve správě a řízení
státem vlastněných společností a společností s majetkovou účastí státu. Musí se jednat o širší
strategii, která bude rovněž obsahovat soupis majetku státu a stanoví, jak s ním hospodárně
nakládat. V případě jeho prodeje pak bude v příslušných zákonech zakotvena povinnost
ho zpeněžit transparentním a nezpochybnitelným způsobem, jehož proces je pevně stanoven
právním předpisem.
Gestor: Ministerstvo financí
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: NE
 vlády: NE
Věcné naplnění úkolu: Jedná se o strategický dokument vlády vycházející mimo jiné z aktuálních
doporučení OECD, která vyšla až v polovině roku 2015, ale bez jejichž zohlednění a zapracování
do strategie by vlastní materiál neměl smysl a koncepčnost už na svém vstupu do procesu
schvalování a později také naplňování.
Procesní plnění úkolu: Pracovní verze materiálu je konzultována se zainteresovanými útvary MF.
Po schválení materiálu na poradě vedení bude materiál předložen do MPŘ.
UV ze dne 25. ledna 2016 č. 70, ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění
od 1. listopadu do 31. prosince 2015, byl termín pro předložení materiálu vládě prodloužen
z 30. listopadu 2015 na 31. květen 2016.
Navazující (očekávané) aktivity: Dokončení standardního procesu stanoveného Jednacím řádem
vlády. Úkol byl zařazen do AP 2016 a do Plánu nelegislativním úkolů vlády na 1. pololetí roku
2016.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: S ohledem na nová doporučení OECD, která byla nutno
do materiálu zapracovat, bude úkol splněn až v průběhu roku 2016. Přijetí navrhovaného
dokumentu zajistí efektivní fungování státu jako vlastníka podnikatelských subjektů, zajistí
transparentní výkon akcionářských práv státu v očích veřejnosti a z dlouhodobého hlediska přinese
východiska a řešení kritických oblastí této problematiky.

3.8 Rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu
Popis úkolu: Výše uvedená protikorupční opatření nebudou účinná, jestliže jejich dodržování
nebude podléhat důkladné a široké kontrole. Stěžejní postavení a dostatečně nezávislý charakter
má v oblasti kontroly hospodárného nakládání s veřejnými prostředky Nejvyšší kontrolní úřad,
jehož kompetence a působnost se koaliční vláda rozhodla adekvátněji rozšířit prostřednictvím
změny Ústavy ČR a novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Cílem této právní úpravy je
kontrola veškerých výdajů veřejných rozpočtů. Spektrum kontrolovaných subjektů proto musí být
rozšířeno i na územní samosprávné celky, právnické osoby veřejnoprávní povahy (např. zdravotní
pojišťovny, veřejné výzkumné instituce, Českou televizi, Český rozhlas), a obchodní korporace
s majetkovou účastí státu.
Gestor: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
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 vlády: ANO
 Parlamentu: NE
Věcné naplnění úkolu: Cílem úkolu je posílit řídící a kontrolní systém veřejné správy a rozšířit
pravomoci NKÚ. Návrh na rozšíření kontrolní působnosti NKÚ je nepochybně jedním z prostředků
realizace cíle vlády směřující k ozdravení veřejných financí, snížení prostoru pro možnou korupci
a dosažení vyšší míry transparentnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek. V této souvislosti je
nezbytné zdůraznit, že činnost NKÚ, jako orgánu vyhledávacího, nevyúsťuje ve zjednání nápravy
zjištěných nedostatků, neboť v tomto ohledu nedisponuje nástroji nápravy orgánů exekutivy. Jeho
role je upozorňovat na existující problémy zjištěné při provádění kontroly, což představuje
významnou zpětnou vazbu sloužící nejenom orgánům veřejné moci, ale také občanům, jako
nezpochybnitelný informační zdroj, zda při hospodaření s veřejnými prostředky jsou dodržovány
zákony. Vyhodnocení jeho zjištění se tak stává významným podkladem pro případné korekce
ze strany exekutivy nebo zákonodárce.
Podle dosavadní právní úpravy obsažené v čl. 97 odst. 1 Ústavy ČR je působnost NKÚ omezena
na kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Tato rámcově vymezená
působnost na ústavní úrovni je pak blíže na úrovni „běžného“ zákona rozpracována zejména
v § 3 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. Podle stávající ústavní úpravy může
NKÚ provádět kontrolu hospodaření jiných subjektů než státu (tzn. jiných osob včetně obcí a krajů)
jen v případě, kdy hospodaří se státním majetkem včetně finančních prostředků. V souladu
s navrhovanou ústavní změnou, spočívající v rozšíření kontrolní působnosti NKÚ, se navrhuje
v předkládané novele zákona o NKÚ rozvést navrhované ústavní změny kontrolní působnosti
tohoto nezávislého úřadu. Tato navrhovaná právní úprava je přitom koncipována tak, aby bylo
respektováno specifické postavení územních samosprávných celků garantované Ústavou ČR
v čl. 101 odst. 4, podle kterého stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků
jen, vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem. Dále se navrhuje
specifikovat okruh dalších právnických osob, které by mohly podléhat kontrolní činnosti NKÚ,
a to prostřednictvím vymezení pojmu veřejných prostředků.
Procesní plnění úkolu: MPŘ k novele zákona o NKÚ probíhalo od 17. prosince 2014 do 20. ledna
2015. Vládě k projednání byl materiál předložen dne 27. února 2015. Následně jej projednaly
komise LRV:
 pro správní právo č. 1: 16. března 20015
 pro finanční právo: 17. března 2015
 pro soukromé právo: 20. března 2015
LRV návrh zákona projednala ve dnech 2. dubna 2015 a 25. června 2015. Vláda předložený návrh
schválila svým UV ze dne 23. září 2015 č. 747 a téhož dne návrh zákona předložila do PS.
V systému eKLEP je materiál veden pod čj. 226/15.
V PS je návrh zákona projednáván jako ST č. 610. První čtení proběhlo dne 7. října 2015
na 33. schůzi. Zpravodajem je JUDr. Štěpán Stupčuk. Návrh zákona projednával jako garanční
kontrolní výbor (pozměňovací návrhy), ústavně právní výbor (doporučení schválit) a výbor
pro veřejnou správu a regionální rozvoj (projednávání přerušeno). Druhé čtení proběhlo dne 19.
ledna 2016 na 39. schůzi, avšak pouze v rámci obecné rozpravy. V podrobné rozpravě bylo
projednávání přerušeno. Podrobná rozprava ve druhém čtení proběhla dne 11. března 2016 na 42.
schůzi. Podané pozměňovací návrhy byly rozeslány 11. března 2016 – garanční kontrolní výbor je
zatím neprojednal.
Návrh zákona navazuje na již dříve předložený návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní
zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (senátní tisk
č. 287, 9. funkční období, navazuje na ST č. 43 ze 7. volebního období PS), a fakticky jej provádí.
Navrhovaná ústavní úprava rozšíření působnosti NKÚ si vyžádala změnu zákona o NKÚ s cílem
vytvořit zákonné podmínky pro řádnou aplikaci navrhovaných ústavních změn. Projednávání
tohoto ústavního zákona zatím nebylo v Senátu ukončeno, neboť ústavně-právní výbor usnesením
č. 173 ze dne 11. června 2014 doporučil Senátu zamítnout návrh ústavního zákona a výbor pro
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územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí usnesením č. 98 ze dne
11. června 2014 přerušil projednávání návrhu ústavního zákona. Důvodem pro „nedokončení“
projednávání návrhu ústavní změny působnosti NKÚ v Senátu byla právě absence návrhu
„běžného“ zákona jako zákona prováděcího k návrhu ústavního zákona. V souladu s politickým
zadáním ohledně dalšího legislativního postupu předložením návrhu prováděcího zákona se
vyplňuje mezera, která vznikla při legislativní proceduře schvalování ST č. 43 ze 7. volebního
období PS.
Navazující (očekávané) aktivity: Implementace novely zákona o NKÚ za předpokladu jeho
schválení byla zařazena do AP 2016.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Zavedením nových kontrolních mechanismů (širší
působnost zákona o NKÚ) bude zvýšena nejen transparentnost nakládání s veřejným majetkem,
nýbrž i zvýšena pravděpodobnost odhalení protiprávního jednání těch, co s veřejným majetkem
nakládají a jsou odpovědni za účelné, hospodárné a efektivní hospodaření s tímto majetkem.

3.9 Nový zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě
Popis úkolu: Ke snížení korupčních rizik ve veřejné správě by měl vést návrh nového zákona
o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě v gesci Ministerstva financí. Protikorupční přínosy
nové právní úpravy lze očekávat v odstranění duplicitních ex-post kontrol, posílení manažerské
zodpovědnosti, zkvalitnění kontroly finančního řízení, zkvalitnění interního auditu, zajištění plné
nezávislosti interního auditu a v neposlední řadě nastavení pravidel pro prevenci střetu zájmů
v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky.
Gestor: Ministerstvo financí
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: „ANO“ (MF zpracovává další verzi zákona, neboť LRV původní návrh zákona
doporučila neschválit)
 vlády: NE
 Parlamentu: NE
Věcné naplnění úkolu: Cílem návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí je
zjednodušení, unifikace a rozvoj současné legislativní úpravy řízení a kontroly ve veřejné správě
tak, aby tento systém byl efektivní, snižoval byrokracii, umožňoval koordinaci různých systémů
ověřování při ochraně vnitrostátních a zahraničních veřejných prostředků na principu jednotného
auditu (single audit) a následoval moderní trendy a osvědčené evropské zkušenosti. Cílem zákona
na úrovni dopadu je podpora principů 3E (účelnost, hospodárnost, efektivita) při nakládání
s veřejnými prostředky.
Předložený návrh zákona částečně zapracovává některé požadavky směrnice Rady
č. 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. Tato
směrnice členským státům ukládá povinnost nastavit systémy vnitřního řízení
a kontroly ve všech subsektorech sektoru vládních institucí. Smyslem tohoto požadavku EU je
zajistit dostupnost spolehlivých fiskálních údajů jako nutný předpoklad pro výkon dohledu
a monitorování, jenž umožní rychlou reakci v případě neočekávaného rozpočtového vývoje
členských států.
Charakteristika navrhovaných změn:


jasné a konkrétní vymezení odpovědnosti orgánů a osob, které se podílí na výkonu činností
při řízení a kontrole; to se v rámci implementace projeví v nutnosti zefektivnit vnitřní
předpisy a pracovní postupy,

Strana 46 (celkem 100)



konkretizace řídicích a kontrolních mechanismů, jejichž zavedení je v odpovědnosti
adresátů návrhu zákona; v rámci implementace se toto projeví v nutnosti upravit vnitřní
předpisy a pracovní postupy,



úprava schvalovacích postupů řídicí ekonomické kontroly ve směru zvýšení flexibility jejich
nastavení dle potřeb správce veřejného rozpočtu nebo veřejného subjektu,



povinnost zřízení služby interního auditu jen u organizací, které splňují zákonem stanovené
podmínky (např. objem rozpočtu, objem poskytovaných veřejných finančních podpor, počet
zaměstnanců),



zavedení výborů pro audit jako nástrojů pro posílení nezávislosti interního auditu.

Procesní plnění úkolu: MPŘ k původnímu návrhu zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné
správě bylo zahájeno dne 24. listopadu 2014 s termínem pro zaslání připomínek do 22. prosince
2014. Po vypořádání připomínek byl návrh zákona předložen k projednání pracovním komisím
LRV dne 28. února 2015, které projednaly návrh zákona takto:
 pro pracovní právo a sociální věci: 13. března 2015
 pro hodnocení dopadů regulace (RIA): 13. března 2015 a 29. dubna 2015
 pro správní právo č. 1: 16. března 2015
 pro finanční právo: 17. března 2015
 pro evropské právo: 24. března 2015
LRV návrh zákona projednala na svém zasedání dne 30. dubna 2015 a vydala k zákonu negativní
stanovisko a doporučila vládě návrh zákona neschválit. V systému eKLEP je materiál veden
pod čj. 231/15.
Návrh zákona byl přepracován. V průběhu přepracování zákona došlo k upřesnění názvu
navrhovaného zákona na „zákon o řízení a kontrole veřejných financí“. S ohledem na rozsah změn
v navrhovaném znění zákona byl v červnu 2015 znovu zahájen legislativní proces – MPŘ
probíhalo od 21. července 2015 do 25. srpna 2015. V rámci MPŘ bylo vypořádáno cca
2 300 připomínek, do vlády bude návrh zákona předložen s 12 přetrvávajícími rozpory.
Navazující (očekávané) aktivity: Materiál byl po vypořádání MPŘ schválen poradou vedení MF
a do 31. března 2016 bude předložen k projednání pracovními komisemi LRV. Předpokládané
datum nabytí účinnosti dotčené právní normy bylo stanoveno na 1. ledna 2018. MF se v průběhu
let 2016 a 2017 zaměří na intenzivní metodickou činnost související s přípravou na implementaci
nových pravidel v organizacích státní správy a samosprávy.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí je
komplexním úkolem. Připravovaný návrh zákona by měl nahradit stávající zákon č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, na který jsou již orgány
veřejné správy zvyklé a naučily se s ním pracovat. Návrh nového zákona vnáší do úpravy řízení
a kontroly veřejných financí nové pojmy a prvky, podstatu navrhovaných úprav je proto dotčeným
subjektům nezbytné řádně vysvětlit. Organizace jednání se zainteresovanými stranami je sice
časově náročná, je nicméně nezbytná pro zdárné vypořádání sporných bodů.

3.10 Zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu
Popis úkolu: V předcházejícím období se osvědčila praxe zveřejňování nabídek prodeje
a pronájmu majetku státu. Opatření přináší větší transparentnost těchto transakcí a zvýšení
veřejné kontroly nad nakládáním s majetkem státu. I s ohledem na již zavedenou dobrou praxi
v jednotlivých rezortech se stanovuje v realizaci tohoto opatření pokračovat.
Gestor: jednotlivé rezorty a jejich podřízené složky
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
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Věcné naplnění úkolu: Jednotlivé rezorty, případně jim podřízené složky samy, na svých
webových stránkách zveřejňují nabídky prodeje nepotřebného majetku nebo nabídky pronájmu
zejména nemovitých věcí. V souvislosti s novelou zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, přijatou pod č. 51/2016 Sb. s účinností
od 1. března 2016, došlo k zefektivnění dílčí fáze celého procesu. Proces nabídky nepotřebného
funkčního majetku OSS a státním organizacím je realizován na internetových stránkách ÚZSVM.
V praxi ministerstev to znamená, že ministerstvo nabídne nejdříve nepotřebný funkční majetek
svým rezortním organizacím. Pokud o majetek neprojeví zájem žádná z rezortních organizací,
umístí ministerstvo svou nabídku na webové adrese http://nabidkysi.uzsvm.cz Pokud ani žádná
z OSS či státních organizací neprojeví o nabízený majetek zájem, ministerstvo nabídne majetek
k prodeji na své internetové stránce jako doposud.
Procesní plnění úkolu: Nabídky prodeje a pronájmu majetku státu jsou zveřejňovány
na webových stránkách jednotlivých rezortů. Úkol je všemi rezorty plněn průběžně dle aktuální
potřeby. K tomu jednotlivé rezorty sdělily následující:
Ministerstvo dopravy zveřejňuje nabídky prodeje a pronájmu majetku ze strany MD a jeho
podřízených složek vždy po dobu, kdy byly aktuální, aby na ně mohli zareagovat potenciální
zájemci, a to na adrese www.mdcr.cz v sekci „Hospodaření resortu“ – „Pronájem majetku“
(http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopravy/pronajem_majetku/)
a
„prodej
majetku“
(http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopravy/Prodej_majetku/default.htm).
Nabídky zveřejňují
i podřízené složky na svých webových stránkách, přičemž jejich stav je průběžně kontrolován
Odborem auditu, kontroly a dozoru. Informace jsou vždy zveřejňovány po dobu aktuální nabídky,
v některých případech i déle. Jednotlivé podřízené složky zaslaly informaci o způsobu plnění
tohoto úkolu, kde nebyly zjištěny nedostatky.
Ministerstvo financí pravidelně zveřejňuje na webových stránkách informace o majetkových
účastech
ČR–MF
(měsíčně
v české
a
anglické
verzi),
informace
o ovládaných společnostech ČR–MF za příslušný rok (za rok 2015 byla zveřejněna
k 15. lednu 2016), informaci o postupu privatizace jako přílohu (Sešit I) státního závěrečného účtu
za příslušný rok a informace o vyhlášených veřejných soutěžích na prodej majetku a akcií (dle
aktuální potřeby). Nabídky jsou zveřejňovány na www.mfcr.cz v sekci „O ministerstvu“ –
„Hospodaření resortu“ – „Veřejné zakázky“ (http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/hospodareniresortu/verejne-zakazky/2016).
Ministerstvo kultury zveřejňuje nabídky prodeje a pronájmu na adrese www.mkcr.cz pod
odkazem
„Zveřejňování
nabídek
prodeje
a
pronájmu
majetku
státu“
(http://www.mkcr.cz/zverejneni-nabidek/default.htm).
Ministerstvo obrany průběžně zveřejňuje nabídky prodeje a pronájmu majetku státu na webových
stránkách www.army.cz pod odkazem „Finance a zakázky“ – „Nepotřebný majetek“
(http://www.mocr.army.cz/ministr-a-ministerstvo/struktura/odbor-nakladani-s-nepotrebnymmajetkem-94071/) a na www.onnm.army.cz. Praxe zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu
majetku státu se v předchozích letech v rezortu osvědčila, proto se v realizaci tohoto opatření
pokračuje i nadále a průběžně jsou na webových stránkách zveřejňovány nabídky prodeje majetku
státu. Opatření přináší větší transparentnost těchto transakcí a zvýšení veřejné kontroly nad
nakládáním s majetkem státu. Co se týče pronájmu majetku státu, nemělo MO v roce 2015 žádný
objemný nemovitý majetek, který by byl dočasně nepotřebný a musel by být nabízen veřejně
k možnému využití jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Smlouvy, které byly ve vztahu
k nepotřebnému majetku v roce 2015 uzavřeny, se týkaly převážně majetkoprávního řešení
vojenských újezdů v souladu se zákonem č. 15/2015 Sb. Další pozemky byly pronajaty investorovi
pouze na dobu realizace stavebních prací na pozemku v příslušnosti MO a jeden pozemek byl
pronajat vlastníkovi stavby, která se nachází na pozemku v příslušnosti MO.
Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že prodej majetku (především nemovitých věcí) je
zveřejňován v předstihu na centrální adrese Informačního systému o dražbách a ostatních
nabídkách spravované Českou poštou, s. p. V případě ministerstva jsou nabídky zveřejňovány též
na internetové stránce úřadu www.mpsv.cz v sekci „O MPSV“ – „Nabídka nepotřebného majetku“
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(http://www.mpsv.cz/cs/17124). Po skončení lhůty jsou nabídky z webu z důvodu kapacity mazány.
V roce 2015 byly uveřejněny nabídky na internetových stránkách Centra sociálních služeb
Hrabyně, České správy sociálního zabezpečení, Státního úřadu inspekce práce a Úřadu práce
České republiky.
Ministerstvo pro místní rozvoj nabídky majetku k pronájmu či prodeji uveřejňuje na speciální
webové
stránce
zřízené
za
tímto
účelem,
dostupné
na
adrese
https://ezak.mmr.cz/publication_index.html. Odkaz na tuto stránku je dostupný z internetových
stránek MMR v sekci „Ministerstvo“ – „Správa majetku“ – „Podrobnosti a dokumentace jsou
zveřejněny na stránkách MMR ČR na portálu EZAK“. V roce 2015 u MMR nenastala potřeba
vyhlašovat veřejné soutěže na pronájmy nebytových prostor. Z tohoto důvodu není na zmiňované
adrese za rok 2015 k pronájmům zveřejněna žádná aktivita. V případě veřejných dražeb se kromě
internetových stránek MMR uveřejňují informace také na www.centralniadresa.cz, elektronické
i klasické úřední desce MMR (u dalších úřadů pak na úředních deskách těchto úřadů), a to podle
místní příslušnosti sídla navrhovatele dražby a podle místa, kde se předmět dražby nachází. Dále
případně v inzerci (tištěná, internetová e-aukce.com, sreality.cz, vasmajetek.cz). Proběhlo celkem
7 dražeb nemovitého majetku státu s příslušností hospodařit pro MMR, dosažený výnos byl
u 6 dražeb vyšší než nejnižší podání stanovené dle znaleckého posudku. Celkový objem
vydraženého majetku dosáhl v roce 2015 hodnoty 967.501 Kč.
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje nabídky a pronájmy majetku státu na
http://www.mpo.cz/dokument168421.html.
Ministerstvo spravedlnosti uvádí, že v rezortu justice jsou nabídky prodeje a pronájmu majetku
státu zveřejňovány v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. a rovněž pokyny MF. Pro rezortní
složky jsou tyto povinnosti zakotveny v Instrukci čj. 94/2013-INV-SP, o způsobech a podmínkách
hospodaření s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, a to v § 23 až 25, a dále v § 32.
Nabídky prodeje a pronájmu majetku jsou v rezortu zveřejňovány nejprve na extranetu a internetu
ostatním OSS a v případě jejich nezájmu ostatním právnickým či fyzickým osobám na úřední
desce obce a kraje, na centrální adrese, na internetových stránkách OSS, v regionálním
či celostátním tisku, případně na internetových realitních serverech. Je-li předmětem zamýšleného
prodeje nemovitá věc, je OSS povinna vyvěsit oznámení o zamýšleném prodeji přímo na nabízené
nemovité věci. Nabídky prodeje a pronájmu administrativních budov jsou souběžně rovněž
zveřejňovány v Centrálním registru administrativních budov, který je provozován ÚZSVM. Nabídky
majetku za celý resort, tj. ministerstvo i podřízené organizace jsou zveřejňovány
na http://datalot.justice.cz/justice/prodej.nsf/Index.Internet.
Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy v roce 2015 zajišťovalo plnění opatření
„Zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu“ na adrese www.msmt.cz v sekci
„Ministerstvo“ – „Hospodaření resortu“ – Odprodeje a pronájmy majektu resortu MŠMT“
(http://www.msmt.cz/ministerstvo/odprodeje-majetku-resortu-msmt). Tato adresa je centrální pro
celý rezort a jsou na ní k odprodeji nebo pronájmu nabízeny i majetky, se kterými nakládají rezortní
organizace, tj. přímo řízené organizace (školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je MŠMT),
ostatní přímo řízené organizace (Centrum pro zajišťování výsledků ve vzdělávání, Národní ústav
pro vzdělávání, Národní institut dalšího vzdělávání, Pedagogické centrum Český Těšín, Národní
technická knihovna), které se podílejí na plnění úkolů rezortu, a OSS (Česká školní inspekce).
V roce 2015 MŠMT plánovalo a následně nabízelo prostřednictvím uvedené webové adresy
k prodeji nepotřebný nemovitý majetek státu v k. ú. Chvalčov.
Ministerstvo vnitra uvádí, že již od března 2011 zajišťuje, prostřednictvím svých pracovníků,
zveřejňování nabídek prodeje trvale nepotřebného majetku (movitého i nemovitého majetku)
na internetových stránkách ministerstva na www.mvcr.cz – rubrika „Nabídky a zakázky“ – „Nabídka
majetku“
(http://www.mvcr.cz/nabidky-a-zakazky-nabidka-majetku.aspx).
Na
uvedených
internetových stránkách ministerstva se zveřejňují i nabídky nemovitého majetku, s kterým jsou
příslušné hospodařit jednotlivé rezortní OSS a státní příspěvkové organizace (SPO); přičemž
nabídka rezortního nemovitého majetku je vždy souběžně zveřejňována i na dalších serverech,
např. serveru Centrální adresa (www.centralniadresa.cz), nebo veřejných realitních serverech
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Reality.cz (www.reality.cz), Realitymix.cz (http://realitymix.centrum.cz/) či Hyperreality.cz
(www.hyperreality.cz). Odprodej majetku fyzickým a právnickým osobám je realizován jednotlivými
rezortními OSS a státními příspěvkovými organizacemi, které při prodeji postupují podle obecně
závazných právních předpisů, interních předpisů a povahy prodávaného majetku. Ministerstvo
rovněž zabezpečuje nabídkové řízení nepotřebného movitého majetku podle jednotlivých
majetkových komodit ostatním OSS a dále provádí mimorezortní nabídkové řízení automobilního
majetku rezortních složek. V roce 2016 ministerstvo rovněž zahájilo pilotní projekt centrálního
prodeje automobilního majetku zajištěného v rámci trestního řízení, přičemž jednotlivé nabídky
jsou zveřejňovány např. na webových stránkách ZS MV www.zsmv.cz/majetek-kategorie/movitymajetek-automobily-zajistene-v-trestnim-rizeni/. Vyhodnocení odprodejů nepotřebného majetku se
provádí souhrnně, každoročně v návaznosti na provedení jednotlivých inventur, přičemž proces
vyhodnocení roku 2015 doposud probíhá. V této souvislosti lze příkladmo uvést, že v roce 2015 byl
rezortní nemovitý majetek nabízen (nabídky uveřejňovány) v rámci celkem 8 kol výběrových řízení,
přičemž průměrně bylo v jednotlivých kolech nabízeno okolo 50 (souborů) nemovitých věcí
v průměrné hodnotě cca 325 mil Kč. V průběhu roku 2015 se podařilo vyhodnotit celkem
43 výběrových řízení, ve kterých byli vybráni budoucí nabyvatelé, a to v úhrnné částce přesahující
450 mil. Kč. Zároveň byly dokončeny i další prodeje na základě výběrových řízení vyhlášených
ještě v roce 2014. Z pohledu příjmů do státního rozpočtu bylo ke dni 31. prosince 2015 uhrazeno
celkem 308.230.892 Kč. Již od dubna 2013 ministerstvo zajišťuje také zveřejňování nabídek
pronájmu svého nepotřebného majetku za využití postupů a mechanismů výše uvedených,
přičemž tuto formu zveřejňování umožňuje i jiným rezortním složkám, které samy nabídky
zveřejňují dle svých interních předpisů, např. Bytová správa Ministerstva vnitra na webových
stránkách www.bsmv.cz/bytova-sprava/pronajem nebo Česká pošta na webových stránkách
www.reality.cz/firma/DLU/pronajem/.
Ministerstvo zahraničních věcí a jeho podřízené organizace v roce 2015 tento úkol splnilo
a i nadále jej plní průběžnou aktualizací seznamu na svých webových stránkách na adrese
www.mzv.cz v sekci „o ministerstvu“ – „hospodaření a majetek“ – Majetek MZV určený k pronájmu“
(http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/majetek_a_rozpocet/majetek_mzv_urceny_k_pronajmu.h
tml)
a
„Majetek
MZV
určený
k prodeji“
(http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/majetek_a_rozpocet/majetek_mzv_urceny_k_odprodeji.h
tml). MZV bude nadále dbát, aby na webových stránkách MZV a jeho podřízených organizacích
byly aktualizovány nabídky prodeje trvale nepotřebného majetku státu a nabídky pronájmu majetku
státu. Informace o adrese, na které jsou zveřejňovány nabídky prodeje a pronájmu podřízených
organizací, nebyla zaslána.
Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje nabídky na adrese www.mzcr.cz v sekci „Ministerstvo
zdravotnictví“ – „Úřední deska“ (http://www.mzcr.cz/#). Kontrola nakládání s majetkem státu, se
kterým jsou příslušné hospodařit OSS a SO v působnosti MZd, je v působnosti oddělení
majetkového a správního. Nabídky prodeje majetku státu, který se stal dle § 14 odst. 7 zákona
č. 219/2000 Sb., v platném znění, nepotřebný pro OSS a státní organizace v působnosti MZd, jsou
uveřejňovány dle vyhlášky č. 62/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a mimo to i na webové
stránce OSS a státní organizace, což je v souladu s Akčním plánem. V případě administrativních
budov i v systému CRAB. V případě nabídky pronájmu dočasně nepotřebného majetku státu je
postupováno obdobně jako u nabídky prodeje majetku státu. Majetek „vozidla“ se nabízejí OSS,
pak přímo řízeným organizacím MZd. V případě nezájmu a schválení nepotřebnosti se tento
majetek-vozidla nabízí k odprodeji za cenu obvyklou v čase a místě. Tato cena je určena soudním
znalcem.
Ministerstvo zemědělství uvádí, že jedná-li se o majetek komerčně využitelný, je stanovena výše
jeho kupní ceny. Následně je nepotřebný majetek nabízen k prodeji na úřední desce MZe, a to jak
v elektronické podobě na internetových stránkách www.eagri.cz v sekci „Nabídka nepotřebného
majetku“, tak i na fyzické úřední desce. Lhůta pro vyvěšení nabídek činí 14 kalendářních dní. Doba
se počítá ode dne následujícího po dni, kdy dojde k fyzickému vyvěšení a zveřejnění na úřední
desce. Obdobná lhůta je stanovena pro výběr vhodného zájemce. V roce 2015 byl prodán níže
uvedený majetek:
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pozemky a budovy v objemu 52.804.718,84 Kč,
drobný hmotný majetek v objemu 289.875,70 Kč,
majetek OTE v objemu 315,00 Kč.

Ministerstvo životního prostředí nabízelo do 1. března 2016 nepotřebný majetek prioritně všem
OSS, státním organizacím a rezortním organizacím k bezúplatnému převodu prostřednictvím
datových schránek. V případě nezájmu se nepotřebný majetek zveřejnil na webu ministerstva
k prodeji na adrese: http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska. U rezortních organizací byly do 29. února
2016 nabídky prodeje a pronájmu majetku státu zveřejňovány většinou pod odkazem „Úřední
deska“ příslušných webových stránek či v sekci „Nepotřebný majetek“.
Český báňský úřad nabídky prodeje veškerého nepotřebného movitého majetku, se kterým je
oprávněn hospodařit, průběžně zveřejňuje na adrese www.sbusbs.cz v sekci „O úřadu“ –
„Nepotřebný
majetek“
(http://www.cbusbs.cz/index.php/statni-banska-sprava/nepotrebnymajetek.html). V roce 2015 byla vydána dvě rozhodnutí o nepotřebnosti majetku, jehož celková
pořizovací cena činila 1.460.075 Kč. Jednalo se o nefunkční, morálně zastaralé nebo značně
opotřebené prostředky ICT, kancelářské vybavení a elektrospotřebiče. Ostatní OSS neprojevily
o nabízený majetek zájem. Výnos z prodeje 7 položek majetku fyzickým osobám činil 5.000 Kč.
Nabídka pronájmu nebyla realizovaná, jelikož ČBÚ neměl žádný nepotřebný movitý majetek
vhodný k pronájmu. Veškerý nemovitý majetek je evidovaný v CRAB. ČBÚ v roce 2015
nedisponoval žádným nemovitým majetkem ani jeho částmi, které by mohl nabídnout k pronájmu.
Český statistický úřad zveřejňuje nabídky nepotřebného majetku určeného k prodeji
na www.czso.cz a na www.centralniadresa.cz. Nepotřebný majetek určený k bezúplatnému
převodu OSS a státním organizacím a nepotřebný majetek určený k prodeji je zveřejňován
na internetových stránkách úřadu www.czso.cz v rubrice „O ČSÚ“ - „Nabídka nepotřebného
majetku“ (https://www.czso.cz/csu/czso/nabidka_nepotrebneho_majetku). Nabídka nepotřebného
majetku je vždy zveřejněna ve stejných lhůtách také na centrální adrese v rubrice „Ostatní
nabídky“ – „Převody majetku státu“ v případě nabídky k převodu OSS a státním organizacím
a v rubrice „Ostatní nabídky“ – „Prodej - koupě“ v případě nabídky k prodeji.
Český telekomunikační úřad uveřejňuje nabídky prodeje a pronájmu majetku státu průběžně
na adrese www.ctu.cz v sekci „Úřad“ – „Povinné informace“ – „Nabídky nepotřebného majetku“
(http://www.ctu.cz/nabidky-nepotrebneho-majetku).
Český úřad zeměměřický a katastrální a jeho podřízené OSS zveřejňují nabídky nepotřebného
movitého majetku, který je pro stát trvale nepotřebný a o jehož prodeji rozhodl vedoucí příslušného
úřadu, na svých internetových stránkách v rámci domény „cuzk.cz“ v části dostupné z horního
nabídkového pruhu pod názvem „Nabídky a zakázky“ a další volbou odkazu „Nabídky majetku“.
Nabídky na prodej nepotřebného nemovitého majetku jsou podle tohoto vnitrorezortního předpisu
jednotlivé úřady navíc povinny zveřejňovat také na Centrální adrese České pošty
(http://www.centralniadresa.cz/cadr/) a i v CRAB. V roce 2015 došlo v rezortu k jedinému
významnějšímu prodeji nemovitosti, a to administrativního objektu Dukelská čp. 24 v Benešově,
který se po přestěhování benešovského katastrálního pracoviště do nových prostor stal pro
Katastrální úřad pro Středočeský kraj nepotřebným. Teprve poté, co katastrální úřad neúspěšně
nabízel tento majetek k bezúplatnému převodu jiným OSS a státním organizacím, byl schválen
Regionální dislokační komisí Střední Čechy návrh na jeho odprodej nestátnímu subjektu. V únoru
2015 byla na webových stránkách katastrálního úřadu i na Centrální adrese České pošty
a v CRAB zveřejněna nabídka dotčených nemovitostí k odkoupení nestátním subjektům. Minimální
kupní cena byla stanovena v souladu se zpracovaným znaleckým posudkem na výši 4.885.850 Kč.
Díky široké publicitě této nabídky se o koupi ucházelo 6 zájemců a objekt byl prodán zájemci, který
nabídl nejvyšší kupní cenu ve výši 7.300.000 Kč. Uzavřená kupní smlouva byla následně opatřena
i schvalovací doložkou Ministerstva financí (čj. MF-37594/2015/62-3204 z 18. 9. 2015).
Energetický regulační úřad zveřejňuje nabídky na adrese www.eru.cz. V roce 2015 byl úkol
realizován ve 2 etapách:
a) Nabídka prodeje 2 zastaralých videokonferenčních zařízení Polycom 2200-22650-102VSX
7000S IP včetně Visual Concertu s odlišným příslušenstvím, jednou za cenu 5.025 Kč
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a jednou za cenu 6.710 Kč. Nabídka byla zveřejněna na webových stránkách ERÚ v období
od 17. dubna 2015 do 13. května 2015,
b) Nabídka prodeje zastaralého a opotřebeného automobilu ŠKODA SUPERB původně
za 98.000 Kč, vzhledem k tomu, že se nenašel zájemce, došlo k přecenění znalcem
na 78.400 Kč a za tuto cenu byl automobil prodán. Původní nabídka byla zveřejněna
od 27. října 2015 do 9. listopadu 2015, druhá v období od 1. prosince 2015
do 22. prosince 2015.
Majetek byl v prvním kole nabízen bezúplatně OSS (na základě rozdělovníku 42 adresátům.
Ve druhém kole byl majetek oceněn soudním znalcem a za tuto cenu nabízen prostřednictvím
webových stránek ERÚ, úředních desek ERÚ, Magistrátu města Jihlavy, Kraje Vysočina
a na Centrální adrese České pošty. Ve třetím kole bylo provedeno nové ocenění soudním
znalcem a opět nabízeno za novou cenu prostřednictvím webových stránek ERÚ, úředních
desek ERÚ, Magistrátu města Jihlavy, Kraje Vysočina a na Centrální adrese České pošty.
Generální inspekce bezpečnostních sborů tento úkol plní a případné nabídky prodeje
a pronájmu zveřejňuje na www.gibs.cz v sekci „Nabídky a zakázky“ – „Odprodej majetku“
(http://www.gibs.cz/nabidky-a-zakazky/odprodej-majetku/obchodni-verejna-soutez).
Národní bezpečnostní úřad zveřejňuje nabídky na svých webových stránkách www.nbu.cz
v sekci „Prodej nepotřebného majetku“. V roce 2015 byla zveřejněna jedna nabídka ke koupi
osobního automobilu. Žádný jiný majetek státu nebyl NBÚ v roce 2015 nabízen k prodeji. NBÚ
v roce 2015 neuzavřel žádné smlouvy o pronájmu majetku státu.
Nejvyšší kontrolní úřad, pro něhož jsou úkoly stanovené v Akčním plánu pouze doporučujícího
charakteru, aktivně zveřejňuje nabídky na adrese www.nku.cz v sekci „Nejvyšší kontrolní úřad“.
V sekci „Poskytování informací“ – „Protikorupční opatření“ – „Nabídky prodeje a pronájmu majetku
státu“ (http://nku.cz/cz/poskytovani-informaci/nabidky-prodeje-a-pronajmu-majetku-statu--id8091/)
jsou pak zveřejněny bližší informace. Pokud jde o prodej majetku státu, NKÚ v roce 2015 zveřejnil
na svých webových stránkách nabídku k prodeji chaty Koruna, ke které měl právo hospodaření.
Prodej nebyl pro nezájem realizován a právo hospodaření bylo bezúplatně převedeno na ÚZSVM
usnesením vlády. Pokud jde o pronájem majetku státu, NKÚ v roce 2015 nezveřejnil na svých
webových stránkách smlouvu o pronájmu části svého pozemku na Ortenově náměstí, Praha 7 –
Holešovice, uzavřenou za úplatu se spolkem Prazelenina, za účelem provozování tzv. komunitní
zahrady. Důvodem nezveřejnění bylo to, že smluvní nájemné nepřevýšilo částku 50.000 Kč.
Všechny smlouvy, uzavřené v roce 2015, které převyšují tuto částku, jsou zveřejněny na webových
stránkách NKÚ v sekci „Nejvyšší kontrolní úřad“ – „Smlouvy“ (http://nku.cz/cz/urad/smlouvy.htm).
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zveřejňuje nepotřebný majetek určený k prodeji, o který
neprojevily zájem OSS a státní organizace, na svých internetových stránkách www.rrtv.cz v sekci
„Aktuality“
–
„Nepotřebný
majetek“
(http://www.rrtv.cz/cz/static/aktuality/nepotrebnymajetek/index.htm). V roce 2015 neobdržela RRTV žádnou nabídku na pronájem majetku.
Správa státních hmotných rezerv zveřejňuje nabídky prodeje a pronájmu majetku
na www.sshr.cz v sekci „Nabídky a zakázky“ – „Movitý majetek“ (http://www.sshr.cz/NABIDKY-AZAKAZKY/MOVITY_MAJETEK/Stranky/default.aspx)
a
„Nemovitý
majetek“
(http://www.sshr.cz/nabidky-a-zakazky/nemovity_majetek/Stranky/default.aspx). Věcné plnění
úkolu zajišťují v rámci SSHR tři útvary. Při prodeji se postupuje podle zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Prodeji
předchází rozhodnutí o nepotřebnosti majetku. Nepotřebný majetek se nabízí nejprve OSS. Pokud
není o nepotřebný majetek ze strany OSS zájem, nabízí se pak klasickým výběrovým řízením
(VŘ). Konkrétní podmínky VŘ jsou zveřejněny na webových stránkách SSHR a v Obchodním
věstníku, příp. na úředních deskách obce, kde se majetek nachází, a na vytipovaných úředních
deskách okolních obcí. V roce 2015 se uskutečnilo v odborných útvarech 11 prodejů majetku
v celkové výši 24.236.608 Kč. Za prodej nepotřebných movitých věcí a výnosu za šrot utržila
SSHR 495.527 Kč. V roce 2015 byly realizovány celkem 2 bezúplatné převody majetku SSHR
na OSS. K 31. prosinci 2015 registruje SSHR cca 68 nájemních smluv.
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Státní úřad pro jadernou bezpečnost uvádí, že v rámci hospodárného nakládání s majetkem
státu je velká pozornost SÚJB věnována i nadále zadávání veřejných zakázek, zejména
důslednému dodržování zákonných postupů v procesu zadávání a ve všech fázích nákupního
cyklu veřejné zakázky v intencích naplňování rozpočtových zásad 3E (hospodárnost, účelnost,
efektivnost) a důsledné kontrole v průběhu zadávání vč. kontroly následné. V případě prodeje
a pronájmu majetku státu je SÚJB připraven ke zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu tohoto
majetku na svých webových stránkách, což dosud nebylo realizováno.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže plní úkol průběžně a zveřejňuje seznam daného
majetku na svých stránkách www.uohs.cz v sekci „Informační centrum“ – „Majetek ÚOHS
nabízený
k odprodeji“
(http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/majetek-uohs-nabizeny-kodprodeji.html).
Úřad pro ochranu osobních údajů uvádí, že byla zřízena příslušná rubrika na webových
stránkách www.uoou.cz, kde jsou v případě prodeje nepotřebného majetku nebo pronájmu
nabídky zveřejňovány, avšak vzhledem k rozsahu majetku ÚOOÚ je četnost zveřejňovaných
nabídek minimální. Úkol je plněn průběžně, avšak v současné době ÚOOÚ nenabízí žádný
majetek k prodeji ani k pronájmu.
Úřad průmyslového vlastnictví uvádí, že nabídky prodeje a pronájmu veškerého majetku, který
je pro ÚPV nepotřebný, jsou zveřejňovány na internetových stránkách www.upv.cz v odkazu „ÚPV“
– „Úřední deska“. Rozhodnutím předsedy ÚPV o nepotřebnosti majetku se ukládá řediteli
ekonomického odboru zajistit příslušný postup dle platné právní úpravy. Součástí tohoto postupu je
i zveřejnění nabídky na prodej pro ÚPV nepotřebného majetku na Centrální adrese a od roku 2012
rovněž na internetových stránkách ÚPV (jedná se o veškerý nepotřebný majetek bez omezení
výše jeho ceny). V roce 2015 bylo realizováno následující:
Druh majetku

Kancelářský
nábytek
Výpočetní
technika
Elektrické
spotřebiče
Software
Ostatní
Celkem

Vyřazeno
Nabídnuto
ve čtvrtletí /
k prodeji ve
pořizovací
čtvrtletí
cena v Kč
II.
II.
123 860,45
II.
II.
4 795 973,10
II.
II.
45 025,10
II.
II.
1 471 792,77
6 436 651,42
-

Pořizovací
cena
prodaného
majetku v Kč
4 400,00
1 436 870,40
28 975,00
44 795,00
1 515 040,40

Prodáno
ve čtvrtletí /
prodejní cena
v Kč
III.
42,00
III.
2 390,00
III.
270,00
III.
1 441,00
4 143,00

Výnosy z pronájmu majetku ÚPV v roce 2015 byly následující (v Kč):
Nájemné z bytů

945 248,00

Pronájem místa pro nápojový automat

3 150,00

Pronájem místa pro městský kamerový
systém

3 600,00

Pronájem školicích prostor
Celkem

56 800,00
1 008 798,00
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Úřad vlády ČR zveřejňuje jednotlivé nabídky na adrese www.vlada.cz v sekci „Úřad vlády“ –
„Nabídka majetku“ (http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=953).
Seznam odkazů na internetové stránky, na nichž jsou dostupné zveřejněné nabídky prodejů
a pronájmů, které nabízejí jednotlivé organizace podřízené ministerstvům, je uveden v příloze
č. 7.3.
Navazující (očekávané) aktivity: V plnění tohoto úkolu bude pokračováno, neboť jeho realizace
byla stanovena i v AP 2016 – v souvislosti s dalšími závazky vlády bylo v AP 2016 navíc
zakotveno, že v případě zpeněžení majetku bude přednostně využívána veřejná dražba. Povinnost
zveřejňovat nabídky prodeje a pronájmu majetku státu byla rovněž zakotvena jako součást
Rámcového RIPP, tudíž i rezorty musejí plnění tohoto úkolu zahrnout do svých IPP. V roce 2016
bude pozornost zaměřena na plnění úkolu ze strany podřízených složek.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: S ohledem na výsledky a zkušenosti z minulých let lze
obecně konstatovat, že plnění předmětného úkolu má požadované cílové efekty, spočívající
ve zvýšení transparentnosti procesu zcizování a pronajímání majetku státu, zintenzivnění veřejné
kontroly nad nakládáním s majetkem státu a předcházení korupčních rizik. Pokračováním v plnění
tohoto úkolu, zakotveného poprvé ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012,
tak dochází k větší transparentnosti těchto transakcí a zvýšení veřejné kontroly nad nakládáním
s majetkem státu.
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4 Rozvoj občanské společnosti
4.1 Administrace dotačního programu „Prevence korupční jednání“
Popis úkolu: Neziskový sektor představuje důležitý korektiv vládních rozhodnutí. Víceúrovňový
dialog umožňuje dosažení konsenzuálních modelů řešení, zajišťujících dlouhodobější změnu
trendu ve vnímání korupce. Efektivní vládní boj s korupcí proto musí být založen také
na partnerství se zástupci neziskového sektoru a jeho podpoře v rámci dotační politiky
státu.
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu: Účelem dotačního programu je především zabezpečení poskytování
bezplatného protikorupčního právního poradenství potenciálním oznamovatelům korupce
a zvyšování motivace občanů k intenzivnější spolupráci s orgány činnými v trestním řízení při
potírání s korupcí souvisejících trestných činů obecně.
Procesní plnění úkolu: Dotační řízení k dotačnímu programu „Prevence korupčního jednání“ bylo
zahájeno v září roku 2014 zveřejněním výzvy k podávání žádostí o dotace v termínu do 31. října
2014. V termínu pro podání žádostí o dotace MV obdrželo celkem 9 žádostí, které byly posouzeny
dotačním výborem v listopadu 2014. O dotaci požádalo 9 organizací s celkovým požadavkem
ve výši 8.797.432 Kč. Na základě doporučení dotačního výboru byly v roce 2015 podpořeny tyto
projekty v celkové výši 3.500.000 Kč:
 Protikorupční ambulance – právní poradna (Oživení, o. s.): 1.020.620 Kč
 Maják v moři korupce 2015 (Transparency International – Česká republika, o. p. s.):
1.100.000 Kč
 Podpora Občanů 2.0 v protikorupčních aktivitách – nové výzvy (Frank Bold Society):
779.380 Kč
 Společně a efektivně proti korupci 2015 (Krajské protikorupční pracoviště, o. p. s.): 600.000
Kč
Navazující (očekávané) aktivity: V AP 2016 je stanoven úkol spočívající v rozšíření dotačního
programu i na analytickou činnost nestátních neziskových organizací. Výzva k podávání žádostí
o dotaci na rok 2016 byla vyhlášena s termínem pro zasílání žádostí do 31. října 2015.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Ministerstvo vnitra v rámci dotačního programu podporuje
zejména neziskové organizace a jejich protikorupční projekty. Ty nejvýznamnější jsou
podporovány v souhrnné výši 3.500.000 Kč. Kromě rozšíření dotačního programu i na analytickou
činnost by bylo vhodné zvýšit částku, která je mezi neziskové organizace rozdělována.

4.2 Dotazníkový průzkum
oznamování korupce

mezi

zaměstnanci

státní

správy

k problematice

Popis úkolu: V průběhu roku 2015 bude proveden dotazníkový průzkum mezi zaměstnanci
ve státní správě zaměřený na zjištění jejich postojů k problematice oznamování korupce
a oznamovatelům korupce.
Gestor: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
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Věcné naplnění úkolu: Dotazníkový průzkum cílený na zjištění zkušeností zaměstnanců státní
správy s korupcí, jejím oznamováním a ochranou oznamovatelů byl realizován mezi vybranými
30 správními úřady.


Východiska: Současná vláda se v programovém prohlášení zavázala k přijetí legislativního
řešení ochrany oznamovatelů korupce. Absentující úprava zaručující zejména
pracovněprávní ochranu osobám, které upozorní ve veřejném zájmu na protiprávní jednání,
je dlouhodobě kritizována ze strany mezinárodních a nevládních organizací. Samotnému
legislativnímu řešení musí proto předcházet důsledná analýza problému podložená sběrem
relevantních dat, konzultacemi a odbornými diskuzemi, které povedou k nalezení
optimálního modelu oznamování korupce a ochrany oznamovatelů v českém právním řádu.
Provedení dotazníkového šetření vychází z protikorupčních dokumentů vlády Koncepce
a Akčního plánu. Cílem šetření bylo zjistit postoj zaměstnanců státní správy k oznamování
a oznamovatelům protiprávního jednání a zkušenostmi s vyřízením podaného oznámení.



Cílová skupina: Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na zaměstnance státní správy. Celkově
byl za pomocí metody stratifikovaného náhodného výběru vytvořen vzorek, který co
nejpřesněji odpovídá struktuře státní správy. Do tohoto vzorku byly zahrnuty ústřední
správní úřady a jejich podřízené organizace. Výhodou této varianty je omezený počet
respondentů, který zaručuje jednodušší komunikaci s vybranými úřady a větší možnost
návratnosti dotazníků. Vzorek je celkově tvořen 30 institucemi státní správy. Předností
takového způsobu realizace je vysoká míra reprezentativity, přičemž v případě
nedostatečné návratnosti vyplněných dotazníků lze odpovědi následně dovážit podle
vybraných kvótních znaků. Tímto dovážením dojde k navýšení reprezentativity ankety i přes
malý počet vyplněných dotazníků.



Metodika a detaily šetření:
Kvantitativní online dotazování
Anketní dotazování/výzkum
Strukturovaný standardizovaný dotazník
Uzavřené otázky
Délka dotazování max. 10 minut
Termín dotazovaní: 23. 11. – 23. 12. 2015
Samotný sběr 30 dnů



Možnosti řešení on-line dotazování: Vzhledem k převládajícím výhodám dotazování pomocí
tzv. in-house byla zvolena tato možnost. Výhodou tohoto způsobu je maximální kontrola
nad dotazováním, možnost přizpůsobení podoby dotazníku a možnost manipulace
s uloženými daty. Sběr dat se konal přes webové rozhraní http://anketa.korupce.cz,
a pro respondenty tak znamenal vyšší záruku anonymity jejich výsledků.



Výstupy a cíle ankety: Cílem ankety bylo zjistit postoj zaměstnanců státní správy
k oznamování a oznamovatelům protiprávní jednání a zkušenostmi s vyřízením podaného
oznámení. Výstupem dotazníkového šetření bude zveřejnění výsledků a jejich zapojení
do důvodové zprávy k připravovanému legislativnímu řešení. Budou tak tvořit analytický
zdroj relevantních dat pro účely zpracování nové legislativy. Tyto výsledky také mohou být
medializovány, případně představeny na konferencích v prezentacích vládních expertů.



Úřady zapojené do ankety:
- Český telekomunikační úřad,
- Drážní inspekce,
- Finanční úřad pro Pardubický kraj,
- Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj,
- Katastrální úřad pro Karlovarský kraj,
- Katastrální úřad pro Královehradecký kraj,
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje,
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Krajská hygienická stanice Středočeského kraje,
Ministerstvo kultury,
Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Moravský zemský archiv v Brně,
Národní archiv,
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého,
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina,
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého,
Správa Národního parku České Švýcarsko,
Správa státních hmotných rezerv,
Správa základních registrů,
Státní fond dopravní infrastruktury,
Státní fond životního prostředí,
Státní oblastní archiv v Třeboni,
Státní úřad inspekce práce,
Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Státní veterinární správa,
Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti,
Úřad vlády ČR,
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně,
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích.

Procesní plnění úkolu: Přípravou metodiky k realizaci dotazníkového šetření včetně znění
dotazníku se v průběhu roku 2015 zabývalo OKK ve spolupráci s Odborem analýz a informací
a Odboru informatiky ÚV ČR. Příprava dotazníkového šetření byla průběžně konzultována
s pracovní komisí k whistleblowingu (ochraně oznamovatelů). Dotazníkové šetření probíhalo
ve dnech 23. listopadu – 23. prosince 2015. Z 9 363 oslovených státních zaměstnanců se jich
dotazníkové šetření zúčastnilo 2 057 (22 %).
Navazující (očekávané) aktivity: Vyhodnocení odpovědí sesbíraných v dotazníkovém šetření
včetně provedení tzv. dovážení odpovědí podle kvótních znaků proběhne v 1. polovině roku 2016.
Výsledky dotazníkového šetření budou využity pro účely přípravy legislativních a nelegislativních
materiálů týkajících se problematiky ochrany oznamovatelů.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Již samotná realizace dotazníkového šetření přispěla
k osvětě protikorupční problematiky mezi státními zaměstnanci. Díky vysoké návratnosti
vyplněných dotazníků (přes webové rozhraní) a technické bezproblémovosti lze šetření označit
za úspěšné. Dotazníkové šetření bylo kompletně realizováno in-house.

4.3 Příprava eLearningového kurzu o problematice oznamování korupce
Popis úkolu: Pro zaměstnance ve státní správě bude zpracován eLearningový kurz na téma
oznamování korupce.
Gestor: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: NE
Věcné naplnění úkolu: Příprava samotného kurzu se odvíjí od právní úpravy této problematiky.
V roce 2015 bylo přijato (resp. nastala účinnost) množství právních předpisů vztahujících se
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na státní zaměstnance (zákon č. 234/2014 sb., o státní službě, NV č. 145/2015 Sb., o opatřeních
souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu,
metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8 ze dne 26. října 2015, kterým se
stanoví podrobnosti k postupu při prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního
jednání ve služebním úřadu, a SP ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky
státních zaměstnanců). Výše uvedené právní předpisy mají bezprostřední dopad na podobu
eLearningového kurzu o problematice oznamování korupce (dary, etické kodexy apod.), proto
bude návrh eLearningového kurzu zpracován v 1. polovině roku 2016.
Procesní plnění úkolu: Vedle analýzy výše uvedených právních předpisů bude do podoby
eLearningového kurzu pro státní zaměstnance zapracováno nejen právní prostředí, ale též
procesní návod, jak v krizových situacích zareagovat.
Navazující (očekávané) aktivity: Návrh eLearningového kurzu bude zpracován v 1. polovině roku
2016 ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu Praha.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Cílem eLearningového kurzu bude osvěta mezi státními
zaměstnanci tak, aby měli k dispozici koncentrovanou informaci s praktickými postupy v situacích,
které mohou představovat korupční či etická rizika.

4.4 Analýza možnosti zřízení centra pro oznamovatele korupce
Popis úkolu: V rámci Programu CZ10 „Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými
veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady“ (dále jen „Program“) realizovaného
Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí ve spolupráci s Úřadem vlády ČR bude
vytvořena analýza možnosti zřízení centra pro oznamovatele korupce a vydán sborník shrnující
informace a zkušenosti získané v průběhu realizace Programu.
Gestor / spolugestor: Ministerstvo financí / ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu: Analýza možného zřízení centra pro oznamovatele korupce byla
zpracována expertkou Rady Evropy (partnera projektu) paní Annou Mayers ve spolupráci
s Transparency International v srpnu 2015. Analýza byla následně v září 2015 publikována v české
i anglické verzi na webových stránkách projektu – www.cz10.cz a v listinné i elektronické podobě
byla poskytnuta ÚV ČR pro další využití.
Úkoly týkající se analýzy možného zřízení centra pro oznamovatele korupce a navazující sborník
shrnující informace a zkušenosti získané v průběhu realizace Programu CZ10 dopadají na MF,
konkrétně na odbor 24 - Finanční analytický útvar, pouze jako na konečného příjemce zmíněného
Programu CZ10, který je součástí Norských fondů: 2009–2014. Jednou z oblastí předem
definovaného projektu Programu CZ10 je zlepšení ochrany oznamovatele v České republice. Toto
téma je v průběhu celého projektu zpracováváno ve spolupráci s ÚV ČR, který je gesčně
zodpovědný za tuto problematiku. Tato analýza byla proto využita při přípravě návrhu alternativ
legislativního řešení ochrany oznamovatelů – viz bod 4.7 tohoto materiálu.
Procesní plnění úkolu: Za pomoci Norských grantů a Grantů EHP přispívá Norsko ke stírání
sociálních a ekonomických rozdílů a posilování bilaterálních vztahů s přijímajícími státy v Evropě.
Norsko úzce spolupracuje s EU na základě Dohody o EHP. V rámci této spolupráce v programové
oblasti 25 (Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními
a regionálními úřady - projekt na posílení systému boje proti korupci a praní špinavých peněz
v České republice) byla zpracována studie autorů Anna Mayers a Petr Leyer s názvem „Možné
funkce Centra pro oznamovatele – whistleblowery v České republice“.
Navazující (očekávané) aktivity: Závěry studie jsou využity při přípravě nelegislativního materiálu
„návrh alternativ legislativního řešení ochrany oznamovatelů“.
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Celkové zhodnocení splnění úkolu: Zpracováním problematiky whistleblowingu expertkou
z Rady Evropy a odborníkem z neziskové organizace provozující právní poradnu
pro oznamovatele byly získány cenné informace a doporučení, které mají přispět k efektivnější
ochraně oznamovatelů korupce.

4.5 Sborník shrnující informace a zkušenosti získané v průběhu realizace Programu
CZ10
Popis úkolu: V rámci Programu CZ10 „Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými
veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady“ (dále jen „Program“) realizovaného
Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí ve spolupráci s Úřadem vlády ČR bude
vytvořena analýza možnosti zřízení centra pro oznamovatele korupce a vydán sborník shrnující
informace a zkušenosti získané v průběhu realizace Programu.
Gestor: Ministerstvo financí / ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: NE
Věcné naplnění úkolu: Sborník bude obsahovat informace a zkušenosti získané v průběhu
realizace programu CZ10, tj. zejména příspěvky z konference konané dne 8. prosince 2014
„Oznamování nekalého jednání a ochrana jeho oznamovatelů“ a výstupy z analýzy možnosti
zřícení centra pro oznamovatele korupce.
Procesní plnění úkolu: Příprava navazujícího sborníku shrnujícího informace a zkušenosti
získané v průběhu realizace programu CZ10 byla po konzultaci s ÚV ČR v rámci setkání Řídícího
výboru programu ze dne 10. listopadu 2015 přesunuta na počátek roku 2016.
Navazující (očekávané) aktivity: Sborník by měl být publikován nejpozději do března 2016.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Sborník bude odrážet relevantní výstupy z programu CZ10
v oblasti ochrany oznamovatelů (whistleblowingu).

4.6 Stanovení mechanismu pro oznamování korupce na správních/služebních
úřadech
Popis úkolu: V rámci implementace zákona o státní službě bude
mechanismus pro oznamování korupce ve správních či služebních úřadech.

následně

stanoven

Gestor: Ministerstvo vnitra / ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: ANO
Věcné naplnění úkolu: Přijetí NV č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním
podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, a vydání metodického pokynu
náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8 ze dne 26. října 2015, kterým se stanoví
podrobnosti k postupu při prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání
ve služebním úřadu.
Procesní plnění úkolu: MPŘ k návrhu NV probíhalo od 16. dubna 2015 do 30. dubna 2015. Vládě
k projednání byl materiál předložen dne 2. června 2015. Následně jej projednaly komise LRV:
 pro správní právo č. 1: 9. června 2015 (bez jednání)
 pro pracovní právo a sociální věci: 9. června 2015 (bez jednání)
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Stanovisko předsedy LRV bylo vydáno dne 11. června 2015. Vláda návrh schválila svým UV
ze dne 15. června 2015 č. 460. NV bylo pod č. 145/2015 zveřejněno ve Sbírce zákonů dne
15. června 2015 (částka 61).
Navazující (očekávané) aktivity: Dle § 8 NV předloží k 1. březnu následujícího kalendářního roku
prošetřovatelé Ministerstvu vnitra písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok.
Ve zprávě se uvede alespoň celkový počet oznámení, počet oznámení, která byla předána
k prošetření jinému prošetřovateli, orgánu činnému v trestním řízení nebo správnímu orgánu
příslušnému k projednání správního deliktu, počet probíhajících prošetření, počet ukončených
prošetření, zjištěné nedostatky a opatření učiněná služebními orgány, členy vlády a vedoucím
ÚV ČR na základě zpráv o prošetření.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: NV č. 145/2015 přináší státním zaměstnancům zvýšenou
ochranu v případě oznámení protiprávního jednání.

4.7 Návrh alternativ legislativního řešení ochrany oznamovatelů
Popis úkolu: Vláda se v programovém prohlášení zavázala mimo jiné k přijetí legislativního
řešení oznamování korupce a ochrany oznamovatelů korupce (whistleblowing), neboť je
projevem aktivní občanské angažovanosti a loajality k ČR. Samotnému legislativnímu řešení musí
proto v roce 2015 předcházet důsledná analýza problému podložená sběrem relevantních dat
z terénu, konzultacemi a odbornými diskuzemi, které povedou k nalezení optimálního modelu
oznamování korupce a ochrany oznamovatelů v českém právním řádu.
Gestor: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: NE
 vlády: NE
Věcné naplnění úkolu: Předložení návrhu alternativ legislativního řešení ochrany oznamovatelů
vyplývá z vládního závazku přijetí legislativního řešení ochrany oznamovatelů. Cílem materiálu
bude předložení několika variant budoucí právní úpravy vládě, která rozhodne o dalším směřování
v této oblasti. Plán legislativní prací vlády na rok 2016 předpokládá předložení návrhu zákona
o ochraně oznamovatelů vládě do září 2016.
Procesní plnění úkolu: Pracovní komise se na svých 7 jednáních v roce 2015 zabývala
variantami budoucí právní úpravy ochrany oznamovatelů z hlediska nejzásadnějších parametrů,
kterými jsou zejména osobní působnost, typ oznamovaného jednání, oznámení a jeho náležitosti
a ochrana před odvetnými opatřeními. Přesto z důvodu složitosti problematiky nebyl dotčený
materiál předložen ve stanoveném termínu. Předseda vlády byl MLP dopisem ze dne 1. 12. 2015
požádán o prodloužení termínu pro zpracování materiálu do 30. dubna 2016. Termín předložení
matriálu vládě byl posunut UV 25. ledna 2016 č. 70.
Navazující (očekávané) aktivity: Předložení návrhu zákona o ochraně oznamovatelů
do 30. září 2016 v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2016.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Úkol nebyl splněn ve stanoveném termínu, nicméně v roce
2015 došlo ke sběru zásadních dat pro přípravu návrhu alternativ legislativního řešení ochrany
oznamovatelů.
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4.8 Sektorová analýza zaměřená na problematiku manipulace s výsledky zápasů
a s tím související korupcí ve sportovním prostředí
Popis úkolu: Oblastí negativně ovlivňující občanskou společnost je rovněž manipulace
s výsledky zápasů a s tím provázanou korupcí ve sportovním prostředí. Tento sílící negativní
fenomén se silným mezinárodním přesahem je zaznamenáván na území ČR stále výrazněji.
Takové protiprávní jednání generuje velmi vysoké zisky, přičemž míra odhalení a potrestání je
v současnosti velmi nízká, a to i v mezinárodním měřítku. Proto je manipulace s výsledky stále
ve větší míře využívána organizovaným zločinem, přičemž zisky z této trestné činnosti slouží
k financování dalších kriminálních aktivit, jako je praní špinavých peněz, obchod s lidmi, obchod se
zbraněmi, drogami atd. Zvýšenou pozornost tomuto fenoménu věnují též instituce EU a Rady
Evropy – důkazem je například návrh usnesení Evropského parlamentu, předložený na základě
prohlášení Komise, ze dne 11. března 2013 o manipulaci s výsledky zápasů a korupci ve sportu
(2013/2567RSP) nebo Úmluva Rady Evropy o boji proti manipulaci sportovních soutěží.
Ministerstvo vnitra připraví sektorovou analýzu zaměřenou na problematiku manipulace s výsledky
sportovních utkání a s tím související korupcí ve sportovním prostředí.
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: NE
 vlády: NE
Věcné naplnění úkolu: Cílem provedeného dotazníkového šetření bylo získat informaci o tom,
zda a jakým způsobem je problematika korupčního jednání upravena interními předpisy dotčených
sportovních klubů, jaká byla dosavadní praxe sportovních klubů při řešení podezření z korupce
a příp. jiného neetického jednání. Analýza poskytne přehled institucionálního ukotvení a právní
úpravy vztahující se k problematice sportu a problematice sázení v kontextu doporučení
mezinárodních organizací, přehled trendů vývoje kriminality v dané oblasti a analýzu dostupné
judikatury vztahující se ke zjištěné korupci při sázení. Na základě zjištěných nedostatků pak budou
v závěru analýzy formulovány návrhy konkrétních opatření vedoucí k jejich odstranění.
Procesní plnění úkolu: Za účelem přípravy analýzy se MV dne 11. února 2015 obrátilo se žádostí
o jmenování kontaktních osob na MŠMT, MF a Policii ČR. V březnu 2015 MV oslovilo
9 nejpočetnějších sportovních svazů se žádostí o vyplnění tematických dotazníků, tyto dotazníky
MV obdrželo v srpnu 2015. Dne 25. srpna 2015 se uskutečnilo koordinační setkání zástupců
MŠMT, MF, Policie ČR a MV, na kterém bylo MV ze strany MŠMT a ze strany MF přislíbeno
dodání podkladů pro zpracování analýzy. MV tyto podklady zatím bohužel neobdrželo.
Navazující (očekávané) aktivity: S ohledem na nesplnění úkolu v roce 2015 se očekává jeho
dokončení počátkem roku 2016. Do AP 2016 byl zařazen navazující úkol spočívající v realizaci
opatření vyplývajících ze sektorové analýzy na problematiku manipulace s výsledky zápasů a s tím
související korupcí ve sportovním prostředí.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Zhodnocení efektivity úkolu a dosažení protikorupčního
efektu není možné pro nesplnění úkolu v současné době uvést. Zpracováním analýzy a realizací
navržených opatření bude omezen prostor pro korupci ve sportu.
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5 Souhrnný přehled
1. Výkonná a nezávislá exekutiva
Stav splnění
úkolu na úrovni
gestora

Stav splnění
úkolu na úrovni
vlády

Poznámka

Legislativní a nelegislativní protikorupční opatření

Gesce

Implementace zákona o státní službě

Ministerstvo vnitra

splněno

splněno

www.mvcr.cz/sluzba

Vyhláška, kterou se stanoví obsah, rozsah a další
Ministerstvo vnitra
náležitosti úřednické zkoušky

splněno

X

162/2015 Sb.

Pravidla pro vzdělávání zaměstnanců ve správních
Ministerstvo vnitra
úřadech

splněno

splněno

UV 865/2015
a SP 9/2015

Zpracování jednotných pravidel
služebních předpisů upravujících
státního zaměstnance

splněno

X

SP 13/2015;
SP 3/2015

splněno

nesplněno

splněno

splněno

UV 1077/2015;
zařazeno do AP 2016

splněno

UV 75/2016 a
76/2016;
zařazeno do AP 2016

Nový zákon o státním zastupitelství

pro přípravu
pravidla etiky Ministerstvo vnitra

Ministerstvo
spravedlnosti

Ministr pro
Monitoring úrovně RIPP jednotlivých rezortů a možný práva,
návrh aktualizace Rámcového RIPP
příležitosti
legislativu

lidská
rovné
a

Ministr pro
Kontrola důslednější aplikace RIA a CIA v rámci práva,
legislativního procesu
příležitosti
legislativu

lidská
rovné
a

splněno

projednáváno v LRV;
zařazeno do AP 2016

jednotlivé rezorty a
Zveřejňování
souhrnného
seznamu
jejich
podřízené splněno a plněno
poradců a poradních orgánů na webových stránkách
složky

X

průběžně;
zařazeno do AP 2016

2. Transparentnost a otevřený přístup k informacím
Stav splnění
úkolu na úrovni
gestora

Stav splnění
úkolu na
úrovni vlády

Poznámka

Legislativní a nelegislativní protikorupční opatření

Gesce

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím

Ministerstvo vnitra

splněno

splněno

222/2015 Sb.

Metodický materiál ke změnám souvisejícím s novelizací
Ministerstvo vnitra
zákona o svobodném přístupu k informacím

splněno

X

www.mvcr.cz/odk

Školicí kurz zaměřený na publikaci a práci s otevřenými
Ministerstvo vnitra
daty

splněno

X

zdarma

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy

Ministerstvo vnitra

splněno

X

http://opendata.gov.cz

Zprovoznění katalogu otevřených dat veřejné správy

Ministerstvo vnitra

splněno

X

http://data.gov.cz

Vytvoření právního prostředí pro otevřené licencování
Ministerstvo vnitra
používání otevřených dat

splněno

nesplněno

zařazeno do AP 2016

Ministr pro
Širší zpřístupnění Elektronické knihovny legislativního práva,
procesu veřejnosti
příležitosti
legislativu

splněno
částečně

X

zařazeno do AP 2016

splněno

splněno

ST 646 a 647;
zařazeno do AP 2016

lidská
rovné
a

Pokračování realizace projektu eSbírka a eLegislativa
Ministerstvo vnitra
návrh právní úpravy související s tímto projektem
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Novela zákona o střetu zájmů

Ministr pro
práva,
příležitosti
legislativu

lidská
rovné
a

Zákon o prokazování původu majetku

Ministerstvo financí

splněno

splněno

ST 564;
zařazeno do AP 2016

splněno

splněno

ST 504;
zařazeno do AP 2016

splněno

splněno

ST 568 a 569;
zařazeno do AP 2016

Ministerstvo financí

nesplněno

nesplněno

Legislativní a nelegislativní protikorupční opatření

Gesce/spolugesce

Stav splnění
úkolu na úrovni
gestora

Stav splnění
úkolu na
úrovni vlády

Nový zákon o veřejných zakázkách

Ministerstvo
pro
místní rozvoj/Úřad pro
ochranu hospodářské
soutěže

splněno

splněno

ST 637;
zařazeno do AP 2016

Strategie elektronizace veřejných zakázek na období
2016-2020

Ministerstvo
místní rozvoj

splněno

splněno

UV 25/2016;
zařazeno do AP 2016

splněno

splněno

zařazeno do AP 2016

Novela zákona o sdružování v politických stranách
Ministerstvo vnitra
a v politických hnutích
Návrh právní regulace nominace zástupců
do obchodních korporací a státních podniků

státu

projednáváno v LRV;
zařazeno do AP 2016

3. Hospodárné nakládání s majetkem státu

Strategie pro boj s podvody a korupcí při čerpání fondů
Ministerstvo
v rámci Společného strategického rámce v období
místní rozvoj
2014-2020

pro

pro

Poznámka

Strana 64 (celkem 100)

Pokračování ve sjednocování metodiky zadávání
Ministerstvo
veřejných zakázek a zajištění jednotné interpretace
místní rozvoj
zákona o veřejných zakázkách
Ministr pro
Věcné zadání řešení problematiky zákazu obchodování
práva,
státu s obchodními korporacemi s nejasnou vlastnickou
příležitosti
strukturou
legislativu

pro

lidská
rovné
a

nesplněno

X

zařazeno do AP 2016

splněno

splněno
částečně

zařazeno do AP 2016

Metodika veřejného nakupování

Ministerstvo
financí/Ministerstvo
pro místní rozvoj

nesplněno

nesplněno

zařazeno do AP 2016

Strategie vlastnické politiky státu

Ministerstvo financí

nesplněno

nesplněno

zařazeno do AP 2016

Rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu

Ministr pro
práva,
příležitosti
legislativu

splněno

splněno

ST 610;
zařazeno do AP 2016

„splněno“

nesplněno

zařazeno do AP 2016

splněno

X

průběžně;
zařazeno do AP 2016

lidská
rovné
a

Nový zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné
Ministerstvo financí
správě

Zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu

jednotlivé
jejich
složky

rezorty a
podřízené
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4. Rozvoj občanské společnosti
Nelegislativní protikorupční opatření

Gesce/spolugesce

Ministr
pro
lidská
Dotazníkový průzkum mezi zaměstnanci státní správy
práva,
rovné
k problematice oznamování korupce
příležitosti a legislativu

Stav splnění
úkolu na
úrovni gestora

Stav splnění
úkolu na
úrovni vlády

splněno

X

Poznámka

nesplněno

X

realizováno
ve spolupráci
s Institutem pro
veřejnou správu Praha;
bude zpracováno ve
vazbě na SP č.
13/2015, kterým se
stanoví pravidla etiky
státních zaměstnanců
ze dne 14. 12. 2015

Ministerstvo
Analýza možnosti zřízení centra pro oznamovatele financí/ministr
pro
korupce
lidská práva, rovné
příležitosti a legislativu

splněno

X

www.cz10.cz

Ministerstvo
Sborník shrnující informace a zkušenosti získané financí/ministr
pro
v průběhu realizace Programu CZ10
lidská práva, rovné
příležitosti a legislativu

nesplněno

X

Sborník bude vydán
v 3/2016.

splněno

splněno

NV 145/2015 Sb.

nesplněno

nesplněno

zařazeno do AP 2016;

Příprava eLearningového
oznamování korupce

kurzu

o

problematice

Ministr
pro
lidská
práva,
rovné
příležitosti a legislativu

Stanovení mechanismu pro oznamování
na správních/služebních úřadech

Ministerstvo
korupce vnitra/ministr
pro
lidská práva, rovné
příležitosti a legislativu

Návrh

ochrany

alternativ

legislativního

řešení

Ministr
práva,

pro

lidská
rovné
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oznamovatelů

příležitosti a legislativu

Sektorová
analýza
zaměřená
na problematiku
manipulace s výsledky zápasů a s tím související korupcí Ministerstvo vnitra
ve sportovním prostředí

termín pro předložení
vládě 4/2016
nesplněno

nesplněno

zařazeno do AP 2016
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6 Seznam zkratek
Akční plán
AP 2016
CIA
CRAB
CS
ČBÚ
ČR
ČSÚ
ČTÚ
ČÚZK
EHP
eKLEP
ERÚ
EU
GFŘ
GIBS
GŘC
ICT
IPP
IROP
JMP
KPL
Koncepce
KŘP
LČR
LRV
MD
MF
MK
MKS
MLP
MMR
MO
MPO
MPŘ
MPSV
MS
MŠMT
MV
MZd
MZe
MZV
MŽP
NBÚ
NEN
NKÚ
NV
ODok
OKK
OSS

Akční plán boje s korupcí na rok 2015
Akční plán boje s korupcí na rok 2016
hodnocení korupčních rizik
Centrální registr administrativních budov
Celní správa České republiky
Český báňský úřad
Česká republika
Český statistický úřad
Český telekomunikační úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Evropský hospodářský prostor
Elektronická knihovna legislativního procesu
Energetický regulační úřad
Evropská unie
Generální finanční ředitelství
Generální inspekce bezpečnostních sborů
Generální ředitelství cel
informační a komunikační technologie
interní protikorupční program
Integrovaný regionální operační program
Jihomoravské pivovary
elektronická Knihovna připravované legislativy
Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017
Krajské ředitelství policie
Lesy České republiky, s. p.
Legislativní rada vlády
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financí
Ministerstvo kultury
Mezirezortní koordinační skupina pro boj s korupcí
ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo obrany
Ministerstvo průmyslu a obchodu
mezirezortní připomínkové řízení
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo životního prostředí
Národní bezpečnostní úřad
Národní elektronický nástroj
Nejvyšší kontrolní úřad
nařízení vlády
informační systém pro oběh dokumentů
Oddělení boje s korupcí Úřadu vlády ČR
organizační složka státu

PS
Rada vlády
RIA
RIPP
RRTV
SBS
SP
SPÚ
SSHR
ST
SÚJB
ÚOHS
ÚOOÚ
ÚPV
UV
ÚV ČR
ÚZSVM
VPŘ
ZoSS

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí
hodnocení dopadů regulace
rezortní interní protikorupční program
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Státní báňská správa
služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu
Státní pozemkový úřad
Správa státních hmotných rezerv
sněmovní tisk
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro ochranu osobních údajů
Úřad průmyslového vlastnictví
usnesení vlády
Úřad vlády České republiky
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vnitřní připomínkové řízení
zákon o státní službě
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7 Přílohy
7.1 Seznam odkazů na internetové stránky podřízených organizací – interní
protikorupční programy
Ministerstvo dopravy
 CENDIS, s.p. - Centrum dopravních informačních systémů Ministerstva dopravy ČR:
připojen k RIPP MD
 Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.: http://www.cdv.cz/uredni-deska/
 Centrum služeb pro silniční dopravu: http://www.cspsd.cz/ v sekci „organizace“ – „Interní
protikorupční program“
 Drážní inspekce: http://www.dicr.cz/kontakty
 Drážní úřad: http://www.ducr.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRSall&rstema=47&stromhlmenu=1
 Ředitelství silnic a dálnic ČR: https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/Reditelstvi-silnic-adalnic
 Ředitelství vodních cest ČR: http://www.rvccr.cz/informacni-servis/strategie-vlady
 Řízení letového provozu ČR, s.p.:
http://www.rlp.cz/spolecnost/protikorupci/Stranky/default.aspx
 Správa železniční dopravní cesty, s.o.: http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-apredpisy/organizacne-ridici.html?page=detail&docid=1%3B%23e754a872-b306-4cc8-895cdecccee1ff10
 Státní fond dopravní infrastruktury: http://www.sfdi.cz/poskytovani-informaci/informace2015/
 Státní plavební správa: http://plavebniurad.cz/organizace/protikorupcni-program
 Úřad pro civilní letectví: http://www.caa.cz/urad/eticky-kodex-a-protikorupcni-program
 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod: řídí se RIPP MD
Ministerstvo financí
 Generální
finanční
ředitelství:
IPP
Finanční
správy
ČR
je
zveřejněn
na www.financnisprava.cz v sekci „Finanční správa“ – „Finanční správa ČR“ – „Interní
protikorupční program FS ČR“ (http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-financnisprava-cr/IPP_FS_CR_151026.pdf).
 Generální ředitelství cel: IPP Celní správy ČR je zveřejněn na www.celnisprava.cz v sekci
„O nás“ – „Společně proti korupci“ (https://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/spolecne-protikorupci/Documents/interni-protikorupcni-program.pdf).
 Kancelář finančního arbitra: IPP Kanceláře finančního arbitra je zveřejněn
na www.finarbitr.cz v sekci „Finanční arbitr“ – „Interní protikorupční program“
(http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr/interni-protikorupcni-program.html)
 Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.: nebyl vydán
 Státní tiskárna cenin, s. p.: nebyl vydán
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: IPP ÚZSVM je zveřejněn společně
se zprávou o jeho plnění na www.uzsvm.cz v sekci „Činnost ÚZSVM“ – „Interní
protikorupční program“ (http://www.uzsvm.cz/interni-protikorupcni-program-2171-0-85/).
Ministerstvo kultury
 Česká filharmonie: ne
 Husitské muzeum v Táboře: ne
 Institut umění – Divadelní ústav: ne
 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana:
http://www.ktn.cz/pub/attachments/Protikorup%C4%8Dn%C3%AD%20program.pdf
 Moravská galerie v Brně: ne
 Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě: ne
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Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi: www.puppets.cz
Muzeum Romské kultury: www.rommuz.cz
Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou: ne
Muzeum umění Olomouc: ne
Moravská zemská knihovna v Brně: ne
Moravské zemské muzeum: ne
Národní divadlo: ne
Národní filmový archiv: ne
Národní galerie v Praze: ne
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu: ne
Národní knihovna České republiky: ne
Národní muzeum: http://www.nm.cz/Organizacni-struktura/Organizacni-strukturaNM/Reditelstvi-Narodniho-muzea/ Protikorupční e-mailová adresa: korupce@nm.cz
Národní památkový ústav: ne
Národní technické muzeum: ne
Národní ústav lidové kultury: ne
Pražský filharmonický sbor: ne
Památník Lidice: http://www.lidice-memorial.cz/kontakt/dokumenty/eticky-kodex/
Památník národního písemnictví: ne
Památník Terezín: http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/pamatnik/dalsi-sluzby-a-informace
Slezské zemské muzeum: ne
Technické muzeum v Brně: http://www.technicalmuseum.cz/dokumenty
Uměleckoprůmyslové museum v Praze: ne
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm:
http://www.vmp.cz/cs/navstevnici-prohlidka-muzea/interni-protikorupcni-program/

Ministerstvo obrany
 Armádní Servisní, příspěvková organizace: https://www.as-po.cz/protikorupcni-program
 CASRI, Praha: http://www.casri.cz/downloads/Protikorupcni_program_CASRI.pdf
 Handball Club Dukla, Praha: http://hcduklapraha.cz/wpcontent/uploads/2012/08/Program.pdf
 LOM s. p., Praha: http://static.lompraha.upgates.com/q/q54e1c45bf1926-protikorupcniprogram-2015.pdf
 Ústav leteckého zdravotnictví, Praha: http://www.ulz.cz/cz/ippulz/o-nas/ipp
 ÚVN, Praha:
http://www.uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=3221&Itemid=1608&lan
g=cs
 Vojenská nemocnice, Brno: http://www.vnbrno.cz/korupce.htm
 Vojenská nemocnice, Olomouc: http://www.vnol.cz/index.php/cs/ke-stazeni/category/7interni-protikorupcni-program-vojenske-nemocnice-olomouc
 Vojenské lesy a statky, Praha: http://www.vls.cz/o-podniku/protikorupcni-program
 Vojenský technický ústav, Praha: http://static.lompraha.upgates.com/q/q54e1c45bf1926protikorupcni-program-2015.pdf
 Vojenský výzkumný ústav, Brno:
http://www.vvubrno.cz/userstorage/files/pdf/protikorupcni-program.pdf
 Volareza, p. o. Praha: http://www.vlrz.cz/soubory/informace/protikorupcni-programVLRZ.pdf
 Volejbalový klub Dukla, Liberec: http://www.vkdukla.cz/files/protikorupcni-program-vk.pdf
 VOP s. p., Šenov u Nového Jičína:
http://www.vop.cz/images/file/PROTIKORUP%C4%8CN%C3%8D%20PROGRAM%20VOP
%20CZ(1).pdf
Ministerstvo práce a sociálních věcí
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Centrum Kociánka: http://www.uspkocianka.cz/sites/default/files/PDF/interni_protikorupcni_program.pdf (cesta: kociánka o kociánce - strategie boje proti korupci)
Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch:
http://www.centrumzbuch.cz/data/download/boj-skorupci/smernice_c_41_protikorupcni_program.pdf (cesta: Centrum pobytových a terénních
sociálních služeb Zbůch - dokumenty - boj s korupcí - protikorupční program)
Centrum sociálních služeb Hrabyně: http://www.usphrabyne.cz/a-strategie-a-boj-protikorupci (cesta: Centrum sociálních služeb Hrabyně -domů úvodní stránka - veřejné
zakázky a boj proti korupci - strategie a boj proti korupci - interní protikorupční program)
Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích:
http://www.centrumchrlice.cz/soubory/Smernice_c34_Protikorupcni_program_1_1_2016.pd
f (cesta: Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích boj proti korupci - směrnice 34)
Centrum sociálních služeb Tloskov: http://www.tloskov.eu/infoservis/protikorupcni_program_tloskov.pdf (cesta: Centrum sociálních služeb Tloskov - boj
proti korupci)
Česká správa sociálního zabezpečení: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/boj-proti-korupci.htm
(cesta: ČSSZ - O ČSSZ - Boj proti korupci)
Fond dalšího vzdělávání: nemá vlastní protikorupční program, odkaz na protikorupční
program MPSV http://www.ofdv.cz/odkazy
Státní úřad inspekce práce: http://www.suip.cz/rocni-zpravy/ (cesta: suip - roční zprávy protikorupční program) a přímo: http://www.suip.cz/_files/suipc97e95c227271623c9186718c96fd889/protikorupcni_program_suip.pdf
Technická inspekce České republiky: http://www.ticr.eu/inpage/boj-proti-korupci/ (cesta:
TIČR - o nás - boj proti korupci)
Úřad práce České republiky: http://portal.mpsv.cz/upcr/oup/bojprokor (cesta: úřad práce
ČR - o úřadu - boj proti korupci)
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí: nemá vlastní protikorupční program, odkaz
na protikorupční program MPSV http://www.umpod.cz/urad/boj-proti-korupci/
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.: http://www.vubp.cz/o-nas/sbirka-listin-vubp-vv-i (cesta: vubp - o nás - sbírka listin - Příkaz ředitele + rámcový interní protikorupční
program)
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.:
http://www.vupsv.cz/index.php?p=documents&site=default (cesta: vúpsv - o nás - boj proti
korupci)

Ministerstvo pro místní rozvoj
 Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism: (http://www.czechtourism.cz/oczechtourism/zakladni-informace/protikorupcni-program/),
 Centrum
pro
regionální
rozvoj
ČR:
(http://www.crr.cz/cs/media/povinneinformace/otevrena-data/),
 Ústav územního rozvoje: (http://www.uur.cz/default.asp?ID=4650).
Ministerstvo průmyslu a obchodu
 Agentura
pro
podporu
podnikání
a
investic
CzechInvest:
http://www.czechinvest.org/data/files/interni-protikorupcni-program-agentury-czechinvestaktualizace-c-1-4851-cz.pdf
 Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade: http://www.czechtrade.cz/oczechtrade/zverejnovane-informace/interni-protikorupcni-program/
 Česká obchodní inspekce: http://www.coi.cz/userdata/files/dokumenty-ke-stazeni/ipp-coiaktualizace1-fin.doc
 Český metrologický úřad: https://www.cmi.cz/node/691
 Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva: http://www.cuzzs.cz/cs/protikorupcniprogram/
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ČPP Transgas, s. p.: http://www.cpptransgas.cz/o-nas/ostatni/
Diamo, s. p.: http://www.diamo.cz/protikorupcni-program/view-category
Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.: http://ezu.cz/o-nas/protikorupcni-program/
Fyzikálně technický zkušební ústav, s. p.: http://ftzu.cz/kontakt/interni-protikorupcniprogram
Palivový kombinát Ústí, s. p.: http://www.pku.cz/interni-protikorupcni-program/
Puncovní úřad: http://www.puncovniurad.cz/cz/povinne-informace.aspx
Správa
úložišť
radioaktivních
odpadů:
http://www.surao.cz/cze/Informacnikoutek/Prehled-povinne-zverejnovanych-informaci
Státní energetická inspekce: http://www.cr-sei.cz/files/Interni-protikorup-ni-program-SEI2_aktualizace.pdf
Strojírenský zkušební ústav, s. p.: http://www.szutest.cz/ipp
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.: http://www.tzus.cz/o-nas/politikakvality/ke-stazeni
Textilní zkušební ústav, s. p.: http://www.tzu.cz/podnikovy-interni-protikorupcni-program
Úřad
pro
technickou
normalizaci,
metrologii
a
státní
zkušebnictví:
http://www.unmz.cz/urad/interni-protikorupcni-program
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s. p.: http://www.vvud.cz/wpcontent/uploads/2015/01/Smernice_interni-protikorupcni-program1.pdf

Ministerstvo spravedlnosti
 Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha:
http://www.ok.cz/iksp/docs/ipp2016.pdf
 Justiční akademie:
http://www.jacz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=544&Itemid=325&lang
=cs
 Krajská státní zastupitelstva Ústí nad Labem:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=15&j=25&k=306&d=347704
 Krajské státní zastupitelství Brno:
http://infodeska.justice.cz/soubor.aspx?souborid=3754278
 Krajské státní zastupitelství České Budějovice:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=20&o=10&k=261
 Krajské státní zastupitelství Hradec Králové:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=11&j=21&k=265&d=347708
 Krajské státní zastupitelství Ostrava:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=12&j=22&k=279&d=345167
 Krajské státní zastupitelství Plzeň:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=13&j=23&k=288&d=339975
 Krajské státní zastupitelství Praha:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=14&j=24&k=297&d=338326
 Krajský soud Brno:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=16&j=26&k=310&d=336483
 Krajský soud České Budějovice:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=17&j=27&k=6255&d=337915
 Krajský soud Hradec Králové:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=28&o=18&k=6274
 Krajský soud Ostrava:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=19&j=29&k=337&d=336592
 Krajský soud Plzeň:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=20&j=30&k=352&d=335798
 Krajský soud Praha:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=21&j=31&k=5002&d=345394
 Krajský soud Ústí nad Labem:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=32&o=22&k=6544&d=344800

Strana 73 (celkem 100)




























Městské státní zastupitelství Praha:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=25&j=35&k=417&d=337479
Městský soud Brno-město:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=119&j=129&k=1268&d=336656
Městský soud Praha:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=36&o=26&k=6297&d=337259
Nejvyšší soud ČR Brno:
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~Povinnezver
ejnovaneinformace~Interni_protikorupcni_program~?openDocument&lng=CZ
Nejvyšší správní soud Brno: http://www.nssoud.cz/Interni-protikorupcniprogram/art/2143?menu=415
Nejvyšší státní zastupitelství Brno: http://www.nsz.cz/index.php/cs/o-statnimzastupitelstvi/predpisy-upravujici-cinnost/eticky-kodex
Obvodní soud pro Prahu 1:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=166&j=176&k=1697&d=337829
Obvodní soud pro Prahu 2:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=168&j=178&k=1709&d=330015
Obvodní soud pro Prahu 3:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=169&j=179&k=1718&d=337802
Obvodní soud pro Prahu 4:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=170&j=180&k=1733&d=337660
Obvodní soud pro Prahu 5:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=171&j=181&k=1742&d=337316
Obvodní soud pro Prahu 6:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=172&j=182&k=1751&d=339547
Obvodní soud pro Prahu 7:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=183&o=173&k=1760&d=341907
Obvodní soud pro Prahu 8:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=174&j=184&k=1769&d=337649
Obvodní soud pro Prahu 9:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=175&j=185&k=1778&d=337572
Obvodní soud pro Prahu 10:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=177&o=167&k=6299&d=337237
Okresní soud Benešov:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=115&j=125&k=1238&d=337896
Okresní soud Beroun:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=116&j=126&k=1247&d=336847
Okresní soud Blansko:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=117&j=127&k=1250&d=335497
Okresní soud Brno-venkov:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=120&j=130&k=1277&d=337369
Okresní soud Bruntál:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=121&j=131&k=1292&d=335727
Okresní soud Břeclav:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=118&j=128&k=1259&d=336640
Okresní soud Česká Lípa:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=132&o=122&k=1295&d=337864
Okresní soud České Budějovice:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=133&o=123&k=6325
Okresní soud Český Krumlov:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=124&j=134&k=6310&d=337652
Okresní soud Děčín:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=128&j=138&k=6317&d=337710
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Okresní soud Domažlice:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=129&j=139&k=1364&d=337208
Okresní soud Frýdek-Místek:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=130&j=140&k=1373&d=336016
Okresní soud Havlíčkův Brod:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=131&j=141&k=1376&d=336196
Okresní soud Hodonín:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=132&j=142&k=1385&d=327997
Okresní soud Hradec Králové:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=133&j=143&k=1394&d=337314
Okresní soud Cheb:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=125&j=135&k=1328&d=335856
Okresní soud Chomutov:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=126&j=136&k=1331&d=337601
Okresní soud Chrudim:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=127&j=137&k=1346&d=337733
Okresní soud Jablonec nad Nisou:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=134&j=144&k=6557&d=344900
Okresní soud Jeseník:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=145&o=135&k=6326
Okresní soud Jičín:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=136&j=146&k=1421&d=337451
Okresní soud Jihlava:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=137&j=147&k=1430&d=336501
Okresní soud Jindřichův Hradec:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=138&j=148&k=6318&d=337730
Okresní soud Karlovy Vary:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=139&j=149&k=1454&d=337631
Okresní soud Karviná:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=150&o=140&k=6329&d=337893
Okresní soud Kladno:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=141&j=151&k=1472&d=337401
Okresní soud Klatovy:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=142&j=152&k=1481&d=336425
Okresní soud Kolín:
http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?j=153&o=143&k=6563&d=345389
Okresní soud Kroměříž:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=144&j=154&k=1493&d=336668
Okresní soud Kutná Hora:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=155&o=145&k=6312
Okresní soud Liberec:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=156&o=146&k=6358
Okresní soud Litoměřice:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=147&j=157&k=1525&d=335766
Okresní soud Louny:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=148&j=158&k=6399&d=345754
Okresní soud Mělník:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=149&j=159&k=1544&d=345473
Okresní soud Mladá Boleslav:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=150&j=160&k=1552&d=99727
Okresní soud Most:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=161&o=151&k=1561&d=337860

Strana 75 (celkem 100)




























Okresní soud Náchod:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=152&j=162&k=1570&d=337650
Okresní soud Nový Jičín:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=153&j=163&k=1580&d=337643
Okresní soud Nymburk:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=164&o=154&k=1591
Okresní soud Olomouc:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=155&j=165&k=1598&d=337367
Okresní soud Opava:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=166&o=156&k=6266
Okresní soud Ostrava:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=157&j=167&k=1616&d=337752
Okresní soud Pardubice:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=158&j=168&k=6435&d=337900
Okresní soud Pelhřimov:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=159&j=169&k=6300&d=337734
Okresní soud Písek:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=160&j=170&k=6322&d=337768
Okresní soud Plzeň-jih:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=171&o=161&k=6264
Okresní soud Plzeň-město:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=164&j=174&k=1679&d=335884
Okresní soud Plzeň-sever:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=163&j=173&k=1670&d=335984
Okresní soud Praha-východ:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=164&o=154&k=1591
Okresní soud Praha-západ:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=187&o=177&k=1798
Okresní soud Prachatice:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=165&j=175&k=1682&d=337681
Okresní soud Prostějov:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=180&j=190&k=1817&d=336611
Okresní soud Přerov:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=178&j=188&k=1805&d=337912
Okresní soud Příbram:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=179&j=189&k=1814&d=336974
Okresní soud Rakovník:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=181&j=191&k=1826&d=344967
Okresní soud Rokycany:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=182&j=192&k=1841&d=335969
Okresní soud Rychnov nad Kněžnou:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=183&j=193&k=1850&d=337581
Okresní soud Semily:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=194&o=184&k=6285&d=337252
Okresní soud Sokolov:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=185&j=195&k=1868&d=335968
Okresní soud Strakonice:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=186&j=196&k=6257&d=335818
Okresní soud Svitavy:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=198&o=188&k=6306&d=337504
Okresní soud Šumperk:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=197&o=187&k=6256

Strana 76 (celkem 100)

























Okresní soud Tábor:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=189&j=199&k=6307&d=337527
Okresní soud Tachov:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=190&j=200&k=1913&d=335972
Okresní soud Teplice:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=191&j=201&k=6334&d=337909
Okresní soud Trutnov:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=203&o=193&k=6304&d=337426
Okresní soud Třebíč:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=192&j=202&k=1925&d=337792
Okresní soud Uherské Hradiště:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=194&j=204&k=1943&d=337372
Okresní soud Ústí nad Labem:
http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?o=195&j=205&k=6561&d=345329
Okresní soud Ústí nad Orlicí:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=206&o=196&k=1961&d=337816
Okresní soud Vsetín:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=197&j=207&k=1970&d=335688
Okresní soud Vyškov:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=198&j=208&k=1979&d=337641
Okresní soud Zlín:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=200&j=210&k=1997&d=337906
Okresní soud Znojmo:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=201&j=211&k=2006&d=337399
Okresní soud Žďár nad Sázavou:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=199&j=209&k=1988&d=337897
Probační a mediační služba Praha:
http://www.jacz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=544&Itemid=325&lang
=cs
Rejstřík trestů Praha:
http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?j=213&o=203&k=6457
Vězeňská služba ČR Praha: http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacniservis/nejcastejsi-dotazy-111/stiznosti-korupcni-jednani
Vrchní soud Olomouc:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=206&j=216&k=2055&d=336575
Vrchní soud Praha:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=207&j=217&k=2070&d=347703
Vrchní státní zastupitelství Olomouc:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=204&j=214&k=2041&d=335618
Vrchní státní zastupitelství Praha:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=205&j=215&k=2051&d=335903
Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov: www.zotavovna-pracov.cz
Zotavovna Vězeňské služby ČR Praha: http://zotavovnapraha.com
Zotavovna Vězeňské služby ČR Přední Labská Špindlerův Mlýn:
http://www.prednilabska.cz/

Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
 Antidopingový výbor ČR: http://www.antidoping.cz/o_nas_ostatni.php
 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání: http://www.cermat.cz/identifikacni-apovinne-zverejnovane-udaje-1404034193.html
 Česká školní inspekce: http://www.csicr.cz/Otevreny-urad-aktuality/Otevrenyurad/Strategie-vlady-v-boji-s-korupci-na-obdobi-let-201
 Dům zahraničních spolupráce: http://www.dzs.cz/cz/o-dzs/boj-proti-korupci-8/
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Národní institut pro další vzdělávání: http://www.nidv.cz/cs/onas/uredni-deska/strategievlady-v-boji-proti-korupci.ep/
Národní pedagogické muzeum a knihovna JAK:
http://www.npmk.cz/sites/default/files/soubory/2016/rippNárodní technická knihovna: https://www.techlib.cz/cs/82740-povinne-dokumenty
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro DVPP:
http://www.nuv.cz/kontakty/korupce
Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín:
http://www.pctesin.cz/boj-proti-korupci.html

Ministerstvo vnitra
 Bytová správa MV: IPP byl zveřejněn před rekonstrukcí webové stránky; zveřejněna bude
až verze aktualizovaná na základě UV ze dne 21. prosince 2015 č. 1077.
 Centrum sportu MV: http://www.mvcr.cz/clanek/povinne-zverejnovane-informacezavazna-opatreni-pro-snizeni-rizika-korupcniho-chovani-a-jednani.aspx
 Česká pošta, s. p.: nezveřejněn
 Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru: http://www.hzscr.cz/hasici-crweb-sluzby-pro-verejnost.aspx
 Institut pro veřejnou správu Praha: http://www.institutpraha.cz/o-nas/povinnezverejnovane-informace/informacedlezak
 Lázeňské léčebné ústavy MV: nemají vlastní IPP, neboť spadají pod Zařízení služeb pro
MV.
 Moravský zemský archiv v Brně: IPP byl zveřejněn před rekonstrukcí webové stránky;
zveřejněna bude až verze aktualizovaná na základě UV ze dne 21. prosince 2015 č. 1077.
 Muzeum Policie ČR: http://www.muzeumpolicie.cz/o-nas/
 Národní archiv: http://www.nacr.cz/B-prover/deska.aspx
 Policejní akademie ČR v Praze: http://www.polac.cz/g2/view.php?urde/protikor.html
 Policejní prezidium ČR: http://www.policie.cz/clanek/co-je-korupce.aspx
 Správa uprchlických zařízení: http://www.suz.cz/uvod/dokumenty/ruzne/
 Správa základních registrů: http://www.szrcr.cz/sprava-zakladnich-registru/zpravy-ostavu-protikorupcniho-prostredi-szr
 Státní oblastní archiv v Litoměřicích: IPP byl zveřejněn před rekonstrukcí webové
stránky; zveřejněna bude až verze aktualizovaná na základě UV ze dne 21. prosince 2015
č. 1077.
 Státní oblastní archiv v Plzni: http://www.soaplzen.cz/uredni-deska
 Státní oblastní archiv v Praze:
http://www.soapraha.cz/index.php?lang=cze&archiv=1&page=povinne-zverejnovaneinformace
 Státní oblastní archiv v Třeboni: http://www.ceskearchivy.cz/uredni-deska/protikorupcniopatreni
 Státní oblastní archiv v Zámrsku: IPP byl zveřejněn před rekonstrukcí webové stránky;
zveřejněna bude až verze aktualizovaná na základě UV ze dne 21. prosince 2015 č. 1077.
 Tiskárna MV: IPP byl zveřejněn před rekonstrukcí webové stránky; zveřejněna bude
až verze aktualizovaná na základě UV ze dne 21. prosince 2015 č. 1077.
 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově:
http://www.spshol.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=564&Itemid=700
 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze:
http://www.skolamv.cz/uredni-deska/povinne-zverejnovane-informace/178-urednideska/povinne-zverejnovane-informace/boj-proti-korupci/98-boj-proti-korupci.html
 Zařízení služeb pro MV: https://www.zsmv.cz/category/novinky/
 Zdravotnické zařízení MV: http://www.zzmv.cz/?q=node/171
 Zemský archiv v Opavě: http://www.archives.cz/zao/uredni/predpisy/index.html
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Ministerstvo zahraničních věcí
 http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/boj_proti_korupci/index.html; zde je aktuálně
zveřejněn konsolidovaný RIPP MZV a podřízených organizací.
Ministerstvo zdravotnictví
 Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky: nezveřejňují, využívají RIPP MZd
 BALMED Praha, s. p.: doposud nezveřejňuje
 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno:
http://www.cktch.cz/index.php/o-nas/protikorupni-opateni
 Dětská psychiatrická nemocnice: http://www.dpl-velkabites.cz/interni-protikorupcniprogram
 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany: http://www.dpnoparany.cz/protikorupcniopatreni/boj-s-korupci.html
 Dětská psychiatrická nemocnice v Lounech: http://www.detska-psychiatrickanemocnice-louny.cz/pravo-na-informace/
 Endokrinologický ústav: http://web2.endo.cz/cz/wp-content/uploads/interni-protikorupcniprogram.pdf
 Fakultní nemocnice Brno:
http://web.fnusa.cz/index.php/homepage/protikorup%C4%8Dn%C3%ADopat%C5%99en%C3%AD
 Fakultní nemocnice Hradec Králové: https://www.fnhk.cz/o-fakultninemocnici/protikorupcni-program-fn-hk
 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady: http://www.fnkv.cz/protikorupcni-program.php
 Fakultní nemocnice Olomouc:
http://www.fnol.cz/pdf/pravo_na_informace/Protikorupcni_program.pdf
 Fakultní nemocnice Ostrava: http://www.fno.cz/documents/svobodnypristup/Protikorupcni_program_-zveejnn.pdf
 Fakultní nemocnice Plzeň:
https://www.fnplzen.cz/sites/default/files/dokumenty/pre_3_2014.pdf
 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně:
http://www.fnusa.cz/index.php/homepage/protikorupční-opatření
 Fakultní nemocnice v Motole: http://www.fnmotol.cz/prakticke-informace/pravo-nainformace/interni-protikorupcni-program-fakultni-nemocnicev-/
 Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé: http://www.hamzovalecebna.cz/obrazky/dokumenty/interni_audit/FP0800242_Interni_protikorupni_program_III_2015_2016.pdf
 Horské lázně Karlova Studánka, s. p.: http://www.horskelazne.cz/politika-kvality
 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze: nezveřejňuje
 Institut klinické a experimentální medicíny: http://www2.ikem.cz/www?docid=1005819
 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví: https://www.ipvz.cz/oipvz/zakladni-informace-o-ipvz/protikorupcni-strategie-ipvz
 Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy: doposud
nezveřejňují
 Koordinační středisko transplantací: http://www.kst.cz/o-nas/povinne-zverejnovaneinformace/protikorupcni-strategie/
 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích:
http://www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2014090008
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně:
http://www.khsbrno.cz/katalog/uredni_deska/2014_40_protikorupcni_opatreni_khs_jmk_07
_2014.pdf
 Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech:
nezveřejňují
 Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě:
http://www.khsjih.cz/protikorupcni-program.php
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Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové:
http://www.khshk.cz/articles.php?article_id=48
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci:
http://www.khslbc.cz/odbory/spr/int_protikor_KHSLK.pdf
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě:
http://www.khsova.cz/01_o_nas/boj_proti_korupci.php
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci:
http://www.khsolc.cz/pkopatreni.aspx
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích:
http://www.khspce.cz/o-nas/protikorupcni-program-krajske-hygienicke-stanicepardubickeho-kraje-se-sidlem-v-pardubicich/
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni: využívá RIPP MZd
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze: nezveřejňují
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem:
http://www.khsusti.cz/php/kousky/korupce/pkp.pdf
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně:
http://www.khszlin.cz/24832-informace
Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov:
http://www.janov.cz/index.php/uredni-deska/vnitrni-dokumenty
Léčebné lázně Lázně Kynžvart: http://www.lazne-kynzvart.cz/cs/dokumenty/protikorupcniprogram/
Masarykův onkologický ústav: https://www.mou.cz/protikorupcni-opatreni/t2138
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů:
http://www.nconzo.cz/web/guest/129
Národní lékařská knihovna: http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/protikorupcni-opatreni
Národní ústav duševního zdraví:
http://www.nudz.cz/files/common/protikorupcni_program.pdf
Nemocnice Na Bulovce: http://bulovka.cz/o-nemocnici/interni-protikorupcni-program/
Nemocnice Na Homolce: https://www.homolka.cz/cs-CZ/o-nas/protikorupcni-strategie.htm
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr: http://cervenydvur.cz/?page_id=1352
Psychiatrická léčebna Šternberk: S 2-017 Interní protikorupční program PL Šternberk
Psychiatrická nemocnice Bohnice: http://www.bohnice.cz/wpcontent/uploads/dokumenty/interni-protikorupcni-program.pdf
Psychiatrická nemocnice Brno:
http://www.pnbrno.cz/upload/file/dokumenty/aktuality/instrukce-reditele-3-2014.pdf +
http://www.pnbrno.cz/upload/file/dokumenty/aktuality/stanoveni-rizikovych-oblasti.pdf
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod:
http://www.plhb.cz/sites/default/files/rezortní%20protikorupční%20program.pdf +
http://www.plhb.cz/sites/default/files/smernice-or-005-protikorupcni-strategie.pdf
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice:
http://www.pnhberkovice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=6
1&lang=cs
Psychiatrická nemocnice Jihlava: http://www.pnj.cz/data/1412082307_ipp-pn-jihlava.pdf
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy: http://www.plkosmonosy.cz/verej.html
Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské: http://www.pnmo.cz/19387/dokumentyzarizeni/
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech: http://www.pldobrany.cz/financni-kontrola-aprotikorupcni-opatreni.html
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži: http://www.pnkm.cz/cs/informacnideska/protikorupcni-opatreni
Psychiatrická nemocnice v Opavě:
http://www.pnopava.cz/Files/prikaz%20reditele%2011-2014.pdf +
http://www.pnopava.cz/Files/priloha%20c.%201%20k%20pr%2011-2014.pdf +
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http://www.pnopava.cz/Files/priloha%20c.%202%20k%20pr%2011-2014.pdf +
http://www.pnopava.cz/Files/oznameni(23.7.14).pdf
Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů: nezveřejňují, využívají RIPP MZd
Rehabilitační ústav Hrabyně: http://www.ruhrabyne.cz/o-ustavu/povinne-zverejnovaneudaje/resortni-interni-protikorupcni-program-mzcr/
Rehabilitační ústav Kladruby: http://rehabilitace.cz/czech/index.php?page=protikorupcniprogram
Revmatologický ústav: http://www.revma.cz/cs/node/86
Státní léčebné lázně Bludov, s. p.: http://www.lazne-bludov.cz/dalsi-zverejnovaneudaje.htm
Státní léčebné lázně Janské Lázně, s. p.: http://www.janskelazne.com/cz/sekce/10-onas/63-povinne-zverejnovane-informace
Státní ústav pro kontrolu léčiv: využívá RIPP MZd
Státní zdravotní ústav: http://www.szu.cz/povinne-zverejneneinformace?highlightWords=protikorup%C4%8Dn%C3%AD
Thomayerova nemocnice: http://www.ftn.cz/fileadmin/ftn/O_nemocnici/Dokumenty/PRTN-04-201_Interni_protikorupcni_program_TN.pdf
Ústav hematologie a krevní transfuze: http://www.uhkt.cz/ustav/povinne-zverejnovaneinformace
Ústav pro péči o matku a dítě: http://www.upmd.cz/o-nas/povinne-zverejnovaneinformace/rezortni-interni-protikorupcni-program/
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky:
http://www.uzis.cz/2014/listopad/novinky-ustavu-zdravotnickych-informaci-statistiky-ceskerepubliky
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze: http://www.vfn.cz/o-nemocnici/interniprotikorupcni-program/
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě: https://zuova.cz/home/PovinneInformace
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem: http://www.zuusti.cz/protikorupcnistrategie/

Ministerstvo zemědělství
 Lesy ČR, s. p.: http://www.lesycr.cz/o-nas/profil-firmy/stranky/protikorupcni-program.aspx
 Státní pozemkový úřad: http://www.spucr.cz/statni-pozemkovy-urad/protikorupcnistrategie/protikorupcni-strategie.html
 Povodí Moravy, s. p.: http://www.pmo.cz/cz/o-podniku/protikorupcni-program/
 Ústav zemědělské ekonomiky a informací: http://www.uzei.cz/interni-protikorupcniprogram-uzei/
 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský:
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/o-ustavu/protikorupcni-strategie/
 Výzkumný ústav veterinárního lékařství: http://www.vri.cz/cz/o_nas/protikorupcni_
strategie
 Ostatní rezortní organizace se připojily k RIPP MZe.
Ministerstvo životního prostředí
 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/opatrenik-eliminaci-protipravniho-jednani/
 CENIA - česká informační agentura životního prostředí:
http://www1.cenia.cz/www/kontaktni_centrum_proti_korupci
 Česká geologická služba: http://www.geology.cz/extranet/onas/protikorupcni-program
 Česká inspekce životního prostředí: http://www.cizp.cz/4046_Protikorupcni-program
 Český hydrometeorologický ústav: http://portal.chmi.cz/o-nas/interni-protikorupcniprogram
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Správa jeskyní České republiky:
http://www.jeskynecr.cz/editor_files/File/uredni_deska/2014_PR_07_14_PR_protikorupcni_
program.pdf
Správa Krkonošského národního parku: http://www.krnap.cz/kontaktni-centrum-protikorupci/
Správa Národního parku České Švýcarsko: http://www.npcs.cz/interni-protikorupcniprogram
Správa Národního parku Podyjí: http://www.nppodyji.cz/kontaktni-centrum-proti-korupci
Správa Národního parku Šumava: http://www.npsumava.cz/cz/1597/sekce/kontaktnicentrum-proti-korupci/
Státní fond životního prostředí České republiky: https://www.sfzp.cz/sekce/781/interniprotikorupcni-program-sfzp-cr/
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.: zpracovává
se
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.: zpracovává se
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7.2 Seznam odkazů na internetové stránky podřízených organizací – poradci
a poradní orgány
Ministerstvo dopravy
 CENDIS, s.p. - Centrum dopravních informačních systémů Ministerstva dopravy ČR:
v roce 2015 služby poradců a poradenských aktivit nevyužíval.
 Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.: http://www.cdv.cz/uredni-deska/
 Centrum služeb pro silniční dopravu: www.cspsd.cz v sekci „Organizace“ – „Přehled
poradců a poradních orgánů“
 Drážní inspekce: v roce 2015 nevyužívala služby poradců.
 Drážní úřad: http://www.ducr.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRSall&rstema=66&stromhlmenu=1
 Ředitelství silnic a dálnic ČR: www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/Reditelsvi-silnic-a-dalnic
v sekci „Externí poradci“
 Ředitelství vodních cest ČR: http://www.rvccr.cz/informacni-servis/strategie-vlady
 Řízení letového provozu ČR, s.p.: www.rlp.cz/obchod/poradci/Stranky/default.aspx
 Správa železniční dopravní cesty, s.o.: http://www.szdc.cz/o-nas/organizacnistruktura.html – soubor ke stažení „Seznam poradců a advokátních kanceláří ve smluvním
vztahu se SŽDC: 1.7.2015–31.12.2015“
 Státní fond dopravní infrastruktury: http://www.sfdi.cz/poskytovaniinformaci/zverejnovani-poradcu-a-poradnich-organu-sfdi/
 Státní plavební správa: http://plavebniurad.cz/organizace/seznam-poradcu
 Úřad pro civilní letectví: http://www.caa.cz/urad/zverejneni-poradcu-a-poradnich-organu
 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod: v roce 2015 nevyužíval služby
poradců.
Ministerstvo financí
 Generální finanční ředitelství: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financnisprava-cr/seznam-poradcu-a-poradnich-organu
 Generální
ředitelství
cel:
https://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/spolecne-protikorupci/Stranky/default.aspx
 Kancelář finančního arbitra: neeviduje za rok 2015 žádné smluvními vztahy s poradci, ani
mu nebyly poskytovány žádné externí (dodavatelské) poradenské služby.
 Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.: nezveřejňuje
 Státní tiskárna cenin, s. p.: nezveřejňuje
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: http://www.uzsvm.cz/poradci-aporadni-organy-uzsvm-2108-0-85/ – v současné době probíhá revize starších tabulek
na všech útvarech ÚZSVM, aby bylo vyhověno veškerým požadavkům na zveřejňování
těchto tabulek (vykazování všech smluv i s nulovým plněním). Z tohoto důvodu je
zveřejněna pouze poslední tabulka za II. pololetí 2015. V brzké době po revizi budou
doplněny i informace k předchozím obdobím.
Ministerstvo kultury
 Česká filharmonie: ne
 Husitské muzeum v Táboře: http://www.husitskemuzeum.cz/category/poradni-organy/
 Institut umění – Divadelní ústav: http://www.idu.cz/cs/prehled-povinne-zverejnovanychinformaci a http://www.idu.cz/cs/poradni-organy-reditele-2
 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana: ne
 Moravská galerie v Brně: http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/ogalerii/dokumenty.aspx
 Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě: http://www.mjakub.cz/poradniorgany-muzea?idm=138
 Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi: www.puppets.cz
 Muzeum Romské kultury: www.rommuz.cz
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 Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou: http://www.msb-jablonec.cz/wpcontent/uploads/2012/07/Zve%C5%99ejn%C4%9Bn%C3%AD-poradc%C5%AF-aporadn%C3%ADch-org%C3%A1n%C5%AF-Muzea-skla-a-bi%C5%BEuterie-v-Jabloncinad-Nisou.pdf
 Muzeum umění Olomouc: ne
 Moravská zemská knihovna v Brně: https://www.mzk.cz/o-knihovne/duleziteinformace/slozeni-komisi
 Moravské zemské muzeum: http://www.mzm.cz/poradci-a-poradni-organy/
 Národní divadlo: www.narodnidivadlo.cz
 Národní filmový archiv: ne
 Národní galerie v Praze: http://www.ngprague.cz/vedeni-a-organizacni-struktura
 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu: www.nipos-mk.cz/výroční
zpráva
 Národní knihovna České republiky: http://www.nkp.cz/soubory/ostatni/poradci.pdf
 Národní muzeum: http://www.nm.cz/Organizacni-struktura/Rada-Narodniho-muzea/
http://www.nm.cz/Organizacni-struktura/Vedecka-rada-NM/
http://www.nm.cz/Organizacni-struktura/Rada-pro-vystavni-cinnost-NM/
http://www.nm.cz/Organizacni-struktura/Poradni-sbor-pro-sbirkotvornou-cinnost/
 Národní památkový ústav: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jakoinstituce/povinne-zverejnovane-informace/poradci-a-poradni-organy
http://previous.npu.cz/pro-odborniky/narodni-pamatkovy-ustav/poradni-organy/
 Národní technické muzeum: http://www.ntm.cz/muzeum/vedecka-rada
http://www.ntm.cz/rada-pro-sbirkotvornou-cinnost
http://www.ntm.cz/muzeum/vystavni-programova-rada
http://www.ntm.cz/veda-vyzkum/redakcni-rada
 Národní ústav lidové kultury: www.nulk.cz
 Pražský filharmonický sbor: ne
 Památník Lidice: http://www.lidice-memorial.cz/kontakt/dokumenty/poradni-organy/
 Památník národního písemnictví: http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/poradniorgany
 Památník Terezín: http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/pamatnik/poradci-a-poradni-organy
 Slezské zemské muzeum: http://www.szm.cz/
 Technické muzeum v Brně: http://www.technicalmuseum.cz/dokumenty
 Uměleckoprůmyslové museum v Praze:
http://www.upm.cz/index.php?language=cz&page=120
 Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm:
http://www.vmp.cz/cs/kontakty/sprava-muzea/poradni-organy.html
http://www.vmp.cz/cs/odborna-cinnost/valassky-odzemek/dokumenty-valasskehoodzemku/rada-pro-valassky-odzemek-slozeni.html
Ministerstvo obrany
 https://korupce.army.cz/system/files/public/poradci_2._pol._2015.pdf
 Seznam poradců a poradních orgánů je zveřejněn v souhrnné podobě za celý rezort.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
 Centrum Kociánka: http://www.usp-kocianka.cz/?q=o-kociance/strategie-boje-proti-korupci
 Centrum
pobytových
a
terénních
sociálních
služeb
Zbůch:
http://www.centrumzbuch.cz/cz/dokumenty/boj-s-korupci.php
 Centrum sociálních služeb Hrabyně: http://www.usphrabyne.cz/a-strategie-a-boj-protikorupci
 Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích:
http://www.centrumchrlice.cz/
 Centrum sociálních služeb Tloskov: http://www.tloskov.eu/boj_proti_korupci.html
 Česká správa sociálního zabezpečení: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/boj-proti-korupci.htm
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Fond dalšího vzdělávání: http://fdv.mpsv.cz/cz/s/o-fdv
Státní úřad inspekce práce: http://www.suip.cz/tiskove-zpravy/ostatni/
Technická inspekce České republiky: http://www.ticr.eu/inpage/informace/
Úřad práce ČR: http://portal.mpsv.cz/upcr/oup/bojprokor
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí: http://www.umpod.cz/urad/boj-proti-korupci/
Výzkumný ústav bezpečnosti práce: má pouze poradní orgány definované zákonem
č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, kterými jsou Rada instituce a Dozorčí
rada. Žádná z funkcí není placená, externí poradenské služby Výzkumný ústav
bezpečnosti práce, v. v. i., nevyužívá.
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí: má pouze poradní orgány definované zákonem
č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, kterými jsou Rada instituce, Dozorčí
rada a Vědecká rada. Žádná z funkcí ve zmíněných orgánech není placená. Ostatní,
v tabulce uvedené, externí poradenské služby organizace nesjednává ani nevyužívá.

Ministerstvo pro místní rozvoj
 Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism:
http://www.czechtourism.cz/clanky/poradci-a-poradni-organy/
 Centrum
pro
regionální
rozvoj
ČR:
http://www.crr.cz/cs/media/povinneinformace/otevrena-data/
 Ústav územního rozvoje: http://www.uur.cz/default.asp?ID=4634
Ministerstvo průmyslu a obchodu
 Agentura
pro
podporu
podnikání
a
investic
CzechInvest:
http://www.czechinvest.org/seznam-poradcu
 Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade: http://www.czechtrade.cz/oczechtrade/zverejnovane-informace/protikorupcni-program/
 Česká
obchodní
inspekce:
http://www.coi.cz/userdata/files/dokumenty-kestazeni/poradni-organy-coi-01-07-2015-fin.pdf
 Český metrologický úřad: https://www.cmi.cz/node/781
 Český
úřad
pro
zkoušení
zbraní
a
střeliva:
http://www.cuzzs.cz/userfiles/documents/Legislativa/Poradci_a_poradni_organy_1_pololeti
_2015.pdf
 ČPP Transgas, s. p.: http://www.cpptransgas.cz/o-nas/ostatni
 Diamo, s. p.: http://www.diamo.cz/protikorupcni-program/view-category
 Palivový
kombinát
Ústí,
s.
p.:
http://www.pku.cz/wpcontent/uploads/files/seznam_poradcu.pdf
 Puncovní úřad: http://www.puncovniurad.cz/cz/povinne-informace.aspx
 Správa
úložišť
radioaktivních
odpadů:
http://www.surao.cz/cze/Informacnikoutek/Prehled-povinne-zverejnovanych-informaci
 Státní energetická inspekce: http://www.cr-sei.cz/seznam-poradc--a-poradnich-organ.html
 Úřad
pro
technickou
normalizaci,
metrologii
a
státní
zkušebnictví:
http://www.unmz.cz/urad/2015 a http://www.unmz.cz/urad/poradni-organy-predsedy-uradu
 U ostatních státních podniků, tj. všech státních zkušebních ústavů, poradce financované
z veřejných prostředků při své činnosti nevyužívají.
Ministerstvo spravedlnosti
 Seznamy poradců a poradních orgánů jsou za celý rezort, tj. i za podřízené organizace,
zveřejňovány na adrese www.justice.cz v sekci „Ministerstvo spravedlnosti“ - „boj proti
korupci“ (http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=2451&d=15173).
Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
 Antidopingový výbor České republiky: http://www.antidoping.cz/o_nas_ostatni.php
 Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání: http://www.cermat.cz/identifikacni-apovinne-zverejnovane-udaje-1404034193.html
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Česká
školní
inspekce:
http://www.csicr.cz/Otevreny-urad-aktuality/Otevrenyurad/Strategie-vlady-v-boji-s-korupci-na-obdobi-let-201
Dům zahraniční spolupráce: http://www.dzs.cz/cz/o-dzs/boj-proti-korupci-8/.
Národní institut dalšího vzdělávání: http://www.nidv.cz/cs/onas/uredni-deska/strategievlady-v-boji-proti-korupci.ep/
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského: http://npmk.cz/node/367
Národní technická knihovna:
http://www.techlib.cz/default/files/download/id/85530/tabulka-k-ukolu-2-2-4-ntk-2014.pdf
Národní ústav pro vzdělávání: http://www.nuv.cz/kontakty/korupce
Pedagogické centrum Český Těšín: http://www.pctesin.cz/boj-proti-korupci.html

Ministerstvo vnitra
 http://www.mvcr.cz/clanek/seznam-poradnich-organu.aspx
seznam
zveřejněný
na www.mvcr.cz v sekci „O nás“ – „Povinně zveřejňované informace“ je souhrnný za celý
rezort včetně podřízených organizací (většina podřízených organizací však služeb poradců
a poradních orgánů nevyužívá). Pouze organizační složky policie včetně Policejního
prezidia zveřejňují seznamy samostatně.
 Policejní prezidium ČR: http://www.policie.cz/clanek/poradni-organy-seznam-poradnichorganu.aspx
 KŘP hlavního města Prahy: http://www.policie.cz/seznam-poradnich-organu.aspx
 KŘP
Středočeského
kraje:
http://www.policie.cz/clanek/poradni-organy-seznamporadnich-organu.aspx
 KŘP Jihočeského kraje: http://www.policie.cz/clanek/sprava-jihoceskeho-kraje-povinnezverejnovane-informace-povinne-zverejnovane-informace.aspx
 Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje: http://www.policie.cz/clanek/policieplzenskeho-kraje-se-predstavuje.aspx
 KŘP Karlovarského kraje: http://www.policie.cz/clanek/poradci-a-poradni-organy.aspx
 KŘP Ústeckého kraje: http://www.policie.cz/clanek/sprava-severoceskeho-kraje-o-nasseznam-poradcu-a-poradnich-organu.aspx
 KŘP Libereckého kraje: http://www.policie.cz/clanek/seznam-poradnich-organu.aspx
 KŘP Královéhradeckého kraje: http://www.policie.cz/clanek/o-nas-428519.aspx
 KŘP Pardubického kraje: http://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-pdkpovinne-zverejnovane-informace-povinne-zverejnovane-informace.aspx
 KŘP kraje Vysočina: http://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-kvs-o-naspovinne-zverejnovane-udaje-seznam-poradnich-organu.aspx
 KŘP Jihomoravského kraje: http://www.policie.cz/clanek/povinne-zverejnovane-udajeinformace-protikorupcni-a-eticke-komise-krajskeho-reditelstvi-policie-jihomoravskehokraje.aspx
 KŘP Olomouckého kraje: http://www.policie.cz/clanek/poradni-organy-seznam-poradnichorganu.aspx
 KŘP Zlínského kraje: http://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-zlk-o-nasuredni-deska-seznam-poradnich-organu.aspx
 KŘP Moravskoslezského
kraje: http://www.policie.cz/clanek/zverejneni-poradcu-aporadnich-organu.aspx
Ministerstvo zahraničních věcí: Informace o adrese, na které jsou zveřejňovány nabídky prodeje
a pronájmu podřízených organizací, nebyla zaslána.
Ministerstvo zdravotnictví
 Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky: nevyužívají
 BALMED Praha, s. p.: poradce ani poradní orgány nemá
 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno:
http://www.cktch.cz/index.php/o-nas/protikorupni-opateni
 Dětská psychiatrická nemocnice: http://www.dpl-velkabites.cz/interni-protikorupcniprogram/seznam-externich-poradcu
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Dětská psychiatrická nemocnice Opařany: http://www.dpnoparany.cz/protikorupcniopatreni/boj-s-korupci.html
Dětská psychiatrická nemocnice v Lounech: http://www.detska-psychiatrickanemocnice-louny.cz/smlouvy-s-externimi-dodavateli/
Endokrinologický ústav: http://web2.endo.cz/cz/index.php/ruzne-2/zverejnovaniinformaci/poradci-a-poradni-organy-pravni-sluzby/
Fakultní nemocnice Brno:
http://web.fnusa.cz/index.php/homepage/protikorup%C4%8Dn%C3%ADopat%C5%99en%C3%AD
Fakultní nemocnice Hradec Králové: nezveřejňují
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady: nevyužívají
Fakultní nemocnice Olomouc:
http://www.fnol.cz/pdf/pravo_na_informace/Poradensk%C3%A9%20spole%C4%8Dnosti712-2015.pdf
Fakultní nemocnice Ostrava: nevyužívají
Fakultní nemocnice Plzeň: nezveřejňují
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně: nevyužívají
Fakultní nemocnice v Motole: nezveřejňují
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé:
http://www.hamzovalecebna.cz/obrazky/interni_audit/poradci_na_web_2016.pdf
Horské lázně Karlova Studánka, s. p.: http://www.horskelazne.cz/vr-hlks
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze: nemají
Institut klinické a experimentální medicíny: http://www2.ikem.cz/www?docid=1010759
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví: https://www.ipvz.cz/oipvz/zakladni-informace-o-ipvz/protikorupcni-strategie-ipvz
Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy: nezveřejňují
Koordinační středisko transplantací: nevyužívají
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích:
nevyužívají
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně: nevyužívají
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech:
nevyužívají
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě:
http://www.khsjih.cz/plneni-strategie-vlady.php
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové:
http://www.khshk.cz/articles.php?article_id=48
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci: nevyužívají
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě:
http://www.khsova.cz/01_o_nas/boj_proti_korupci.php
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci:
http://www.khsolc.cz/prohl_39_2013.html
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích: nemají
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni: nevyužívají
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze: nevyužívají
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem: nevyužívají
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně: nevyužívají
Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov:
http://www.janov.cz/index.php/uredni-deska/smlouvy-s-partnery#
Léčebné lázně Lázně Kynžvart: http://www.lazne-kynzvart.cz/docs/seznam-advokatu-aadvokatnich-kancelari.pdf
Masarykův onkologický ústav: nevyužívají
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů:
http://www.nconzo.cz/web/guest/129
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Národní lékařská knihovna: nemají
Národní ústav duševního zdraví: nemají
Nemocnice Na Bulovce: https://overeno.bulovka.cz/verejnezakazky/data/pstrategie_korupce_1_2013.pdf
Nemocnice Na Homolce: https://www.homolka.cz/cs-CZ/o-nas/smlouvy.html
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr: nezveřejňují, poradce nemají
Psychiatrická léčebna Šternberk: http://www.plstbk.cz/index.php/povinnezverejnenovane-udaje/163-externespolupracfirmy2015
Psychiatrická nemocnice Bohnice: http://www.bohnice.cz/o-nemocnici/verejnezakazky/poradenstvi/
Psychiatrická nemocnice Brno: nevyužívají
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod: http://www.plhb.cz/content/poradci-poradniorgany
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice:
http://www.pnhberkovice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=156&Itemid=6
3&lang=cs
Psychiatrická nemocnice Jihlava: http://www.pnj.cz/data/1398238822_1.7.31.12.2013.pdf
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy: nevyužívají
Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské: nevyužívají
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech: nezveřejňují
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži: nezveřejňují
Psychiatrická nemocnice v Opavě: nevyužívají
Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů: nemají
Rehabilitační ústav Hrabyně: http://www.ruhrabyne.cz/o-ustavu/povinne-zverejnovaneudaje/prehled-poradenskych-pravnich-a-ostatnich-sluzeb/
Rehabilitační ústav Kladruby: nevyužívají
Revmatologický ústav: http://www.revma.cz/cs/pravni-sluzby
Státní léčebné lázně Bludov, s. p.: http://www.lazne-bludov.cz/dalsi-zverejnovaneudaje.htm
Státní léčebné lázně Janské Lázně, s. p.: http://www.janskelazne.com/cz/sekce/10-onas/63-povinne-zverejnovane-informace
Státní ústav pro kontrolu léčiv: nevyužívají
Státní zdravotní ústav: nevyužívají
Thomayerova nemocnice: http://www.ftn.cz/o-nas/informace/seznam-poradenskachfirem-a-firem-zajistujicich-pravni-sluzby/
Ústav hematologie a krevní transfuze: http://www.uhkt.cz/ustav/povinne-zverejnovaneinformace
Ústav pro péči o matku a dítě: http://www.upmd.cz/o-nas/povinne-zverejnovaneinformace/rezortni-interni-protikorupcni-program/
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky: nezveřejňují
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze: nezveřejňují
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě: https://zuova.cz/home/PovinneInformace bod 13
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem: nemají

Ministerstvo zemědělství
 Česká akademie zemědělských věd: nemají poradce nebo poradní orgány
 Česká plemenářská inspekce: nemají poradce nebo poradní orgány
 Lesy ČR: http://www.lesycr.cz/o-nas/profilfirmy/Documents/IPV_2015/Seznam_poradcu_a_poradnich_organu_LCR_0705.pdf
 Mezinárodní testování drůbeže Ústrašice: http://www.mtd-ustrasice.cz/aktualne/
 Národní hřebčín Kladruby nad Labem: http://www.nhkladruby.cz/protikorupcni-strategie
 Národní zemědělské Muzeum: http://nzm.cz/dokumenty
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Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond: http://www.pgrlf.cz/wpcontent/uploads/2015/12/Seznam_poradcu.pdf
Povodí Labe: nemají poradce nebo poradní orgány
Povodí Moravy: http://www.pmo.cz/cz/o-podniku/protikorupcni-program/
Povodí Odry: www.pod.cz Profil firmy-Protikorupční program
Povodí Ohře: nemají poradce nebo poradní orgány
Povodí Vltavy: http://www.pvl.cz/pro-media-a-verejnost/protikorupcni-strategie
Státní pozemkový úřad: http://www.spucr.cz/statni-pozemkovy-urad/o-uradu/poradci-aporadnich-organy-spu
Státní veterinární správa ČR: nemají poradce nebo poradní orgány
Státní veterinární ústav Jihlava: http://www.svujihlava.cz/308-protikorupcni-opatreni.html
Státní veterinární ústav Olomouc:
http://www.svuolomouc.cz/file.php?nid=8804&oid=3913765
Státní veterinární ústav Praha: nemají poradce nebo poradní orgány
Státní zemědělská a potravinářská inspekce:
http://www.szpi.gov.cz/lstDoc.aspx?nid=12242
Státní zemědělský intervenční fond: http://www.szif.cz/cs/protikorupcni-strategie
Státní zkušebna zemědělských, lesnických a potravinářských strojů:
http://www.szzpls.cz/seznamy-poradcu-a-poradnich-organu
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů: nemají poradce nebo poradní orgány
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv:
http://www.uskvbl.cz/cs/agentura/uedni-deska
Ústav zemědělské ekonomiky a informací: http://www.uzei.cz/zverejnovani-poradcu-aporadnich-organu/
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský:
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/o-ustavu/protikorupcni-strategie/
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti: www.vulhm.cz/eticka_komise__oznameni
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy:
http://www.vumop.cz/index.php?p=zverejneni_poradcu_2_2014&site=default
Výzkumný ústav potravinářský Praha: http://www.vupp.cz/czvupp/protikorupci.htm
Výzkumný ústav rostlinné výroby:
http://www.vurv.cz/index.php?p=protikorupcni_strategie&site=pro_verejnost
Výzkumný ústav veterinárního lékařství:
http://www.vri.cz/cz/o_nas/protikorupcni_strategie/zverejneni_poradcu_a_poradnich_organ
u
Výzkumný ústav zemědělské techniky: http://www.vuzt.cz/index.php?I=A134
Výzkumný ústav živočišné výroby:
http://www.vuzv.cz/index.php?p=povinne_informace&site=default
Zemský hřebčinec Tlumačov: nemají poradce nebo poradní orgány

Ministerstvo životního prostředí
 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/poradniorgany/poradci/
 CENIA - česká informační agentura životního prostředí:
http://www1.cenia.cz/www/kontaktni_centrum_proti_korupci
 Česká geologická služba: http://www.geology.cz/extranet/onas/protikorupcni-program
 Česká inspekce životního prostředí: http://www.cizp.cz/O-nas/Poradni-organy-CIZP
 Český hydrometeorologický ústav: http://portal.chmi.cz/o-nas/poradenska-a-konzultacnicinnost
 Správa jeskyní České republiky: http://www.caves.cz/ (Úřední deska/povinné
informace/seznam poradců)
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Správa Krkonošského národního parku:
http://www.krnap.cz/data/File/uredni_deska/poradni_organy/prehled-poradcu-a-poradnichorganu-spravy-krnap_02_pololeti_2015.pdf
Správa Národního parku České Švýcarsko: http://www.npcs.cz/seznam-poradcuporadnich-organu-spravy-np
Správa Národního parku Podyjí: http://www.nppodyji.cz/poradci-a-poradni-organy
Správa Národního parku Šumava: http://www.npsumava.cz/cz/1597/sekce/kontaktnicentrum-proti-korupci/
Státní fond životního prostředí České republiky: https://www.sfzp.cz/sekce/695/poradcia-poradni-organy/
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.: zpracovává
se
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.: zpracovává se
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7.3 Seznam odkazů na internetové stránky podřízených organizací – nabídky
prodeje a pronájmu
Ministerstvo dopravy
 CENDIS, s.p. - Centrum dopravních informačních systémů Ministerstva dopravy ČR:
v roce 2015 nepronajímal ani neprodával žádný majetek.
 Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.: nabídky byly zveřejňovány vždy v době, kdy byly
aktuální, na adrese http://cdv.cz/
 Centrum služeb pro silniční dopravu: www.cspsd.cz v sekci „organizace“ – „Prodej
a pronájem majetku“
 Drážní inspekce: nabídky byly zveřejňovány vždy v době, kdy byly aktuální, na adrese
http://www.dicr.cz/
 Drážní úřad: nabídky byly zveřejňovány vždy v době, kdy byly aktuální, na adrese
http://ducr.cz/
 Ředitelství silnic a dálnic ČR: www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/Nabidka-nepotrebnehomajetku
 Ředitelství vodních cest ČR: nabídky byly zveřejňovány vždy v době, kdy byly aktuální,
na adrese http://www.rvccr.cz/
 Řízení letového provozu ČR, s.p.:
www.rlp.cz/obchod/ProdejPronajem/Stranky/default.aspx
 Správa železniční dopravní cesty, s.o.: www.szdc.cz/dalsi-informace/nemovitosti.html
 Státní fond dopravní infrastruktury: nabídky byly zveřejňovány vždy v době, kdy byly
aktuální, na adrese http://www.sfdi.cz/
 Státní plavební správa: http://plavebniurad.cz/organizace/nepotrebny-majetek
 Úřad pro civilní letectví: nabídky byly zveřejňovány vždy v době, kdy byly aktuální,
na adrese http://www.caa.cz/
 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod: zveřejňují aktuální znění nabídek
na Centrální adrese.
Ministerstvo financí
 Generální finanční ředitelství: Nabídky prodeje a pronájmu nepotřebného majetku
finanční správy byly a jsou uveřejňovány na internetových stránkách finanční správy
www.financnisprava.cz v záložce „Finanční správa“ v odkazu „Nabídka nepotřebného
majetku“. Zde jsou zveřejněny nabídky nepotřebného majetku k prodeji nebo
k pronájmu. Tento odkaz je členěn na „Prodej nemovitých věcí“, „Pronájem nemovitých
věcí“ a „Prodej movitých věcí“. Nabídky, které byly uskutečněny, zahrnovaly nepotřebný
majetek bez omezení jeho hodnoty.
 Generální ředitelství cel: Nabídky prodeje a pronájmu majetku státu jsou zveřejňovány
s cílem zajištění větší transparentnosti všech takto avizovaných transakcí a zajištění
zvýšené veřejné kontroly s nakládáním majetku státu. Informace jsou zveřejňovány
na internetových stránkách www.celnisprava.cz pod níže uvedenými odkazy:
 Nabídka nepotřebného majetku: www.celnisprava.cz/cz/o-nas/nabikda-nepotrebnehomajetku/Stranky/default.aspx, kde je nabídka dále členěna na „Nabídku organizačním
složkám státu k bezúplatnému převodu“ a „Nabídka právnickým a fyzickým osobám
ke koupi“.
 Nabídka
pronájmu
majetku:
www.celnisprava.cz/cz/o-nas/nabidka-pronajmumajetku/Stranky/default.aspx.
 Kancelář finančního arbitra neprodává ani nepronajímá majetek státu, proto nedošlo ani
ke zveřejnění žádné takové nabídky.
 Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.: nezveřejňuje
 Státní tiskárna cenin, s. p.: nezveřejňuje
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: Nabídky prodeje a pronájmu
majetku státu jsou zveřejňovány na internetových stránkách ÚZSVM v samostatné sekci
„Nabídka majetku“, konkrétně na odkazu http://www.uzsvm.cz/nabidka-majetku-274-0-85/.
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ÚZSVM vzhledem ke své činnosti je jedním z garantů ochrany majetkových zájmů státu
a dodržování základních povinností při hospodaření s majetkem. Také z tohoto důvodu se
ÚZSVM zavázal k příkladnému postoji a prosazování striktní protikorupční politiky napříč
ÚZSVM, a to společně s uplatňováním proaktivního přístupu v rámci řízení korupčních rizik
a budování pracovního prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a zdůrazňována
ochrana majetku státu. To potvrzuje též další proaktivní činnost ÚZSVM nad rámec tohoto
úkolu, kdy ÚZSVM ke dni 10. března 2016 zveřejnil na svém webu přehled všech
nemovitých věcí, s nimiž má příslušnost hospodařit. Jedná se o více než
134 000 majetkových položek. Dalším zásadním krokem ke zvýšení transparentnosti
a omezení korupce při nakládání se státními nemovitými věcmi je umožnění účasti
veřejnosti na otevírání nabídek jak při prodeji majetku, tak i při zadávání veřejných zakázek
ÚZSVM.
Ministerstvo kultury
 Česká filharmonie: http://www.rudolfinum.cz/pronajem-a-nahravani/
 Husitské muzeum v Táboře: http://www.husitskemuzeum.cz/
 Institut umění – Divadelní ústav: ne
 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana: http://www.ktn.cz/zverejnovaninabidek-prodeje-a-pronajmu-majetku-statu
 Moravská galerie v Brně: http://www.moravska-galerie.cz/moravskagalerie/sluzby/pronajmy/umeleckoprumyslove-muzeum.aspx
 Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě:
http://www.mjakub.cz/pronajmy?idm=142
 Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi: ne
 Muzeum Romské kultury: www.rommuz.cz
 Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou: ne
 Muzeum umění Olomouc: ne
 Moravská zemská knihovna v Brně: https://www.mzk.cz/o-knihovne/pronajmy-prodeje
 Moravské zemské muzeum: ne
 Národní divadlo: www.narodni-divadlo.cz
 Národní filmový archiv: ne
 Národní galerie v Praze: http://www.ngprague.cz/nabidky-pronajmu
 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu: ne
 Národní knihovna České republiky: http://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladniinformace/nabidka-nepotrebneho-majetku
 Národní muzeum: http://www.nm.cz/Pronajmy-prostor/Pronajmy-prostor-v-objektechNarodniho-muzea/
http://www.nm.cz/Pronajmy-prostor/Svatebni-obrady/
 Národní památkový ústav: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jakoinstituce/povinne-zverejnovane-informace/pronajmy-majetku
https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/povinne-zverejnovaneinformace/verejne-zakazky
 Národní technické muzeum: http://www.centralniadresa.cz/cadr/
 Národní ústav lidové kultury: ne
 Pražský filharmonický sbor: ne
 Památník Lidice: http://www.lezaky-memorial.cz/pamatnik/aktuality/nabidka-pronajmurestaurace-v-nkp-lezaky/
 Památník národního písemnictví: http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/pronajemprostor
 Památník Terezín: http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/aktualne/prodeje-pronajmy
 Slezské zemské muzeum: http://www.szm.cz/
 Technické muzeum v Brně: ne
 Uměleckoprůmyslové museum v Praze: ne
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 Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm:
http://www.vmp.cz/cs/aktuality/nabidka-majetku/nabidka-majetku-vmp.html
Ministerstvo obrany
 Některé podřízené příspěvkové organizace a státní podniky nabízejí majetek státu k prodeji
a pronájmu prostřednictvím odboru nakládání s nepotřebným majetkem, sekce ekonomické
a majetkové MO, a ostatní samostatně. Ze 14 podřízených organizací v roce 2015 devět
organizací žádným nepotřebným majetkem nedisponovalo, za dvě zveřejní nabídky
v dalším období předmětný odbor MO. Ostatní organizace zveřejňovaly na:
 LOM Praha, s. p.: http://www.lompraha.cz/prodej-majetku
 Vojenské lesy a statky ČR, s. p.: http://www.vls.cz/pro-obchodni-partnery/prodejnepotrebneho-majetku
 Vojenský technický ústav, s. p.: http://www.vtusp.cz/prodej-majetku.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
 Centrum Kociánka: http://www.usp-kocianka.cz/?q=aktuality (cesta: kociánka – aktuality)
 Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch:
http://www.centrumzbuch.cz/cz/aktuality/ (cesta: centrum Zbůch – aktuality)
 Centrum sociálních služeb Hrabyně: http://www.usphrabyne.cz/a-nabidka-nepotrebnehomajetku (cesta: Centrum sociálních služeb Hrabyně - domů úvodní stránka - nabídka
nepotřebného majetku)
 Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích:
http://www.centrumchrlice.cz/ (cesta: centrum chrlice - hlavní stránka pod veřejnými
zakázkami odkaz nepotřebný majetek státu)
 Centrum sociálních služeb Tloskov: http://www.tloskov.eu/nepotreb_majetek.html (cesta:
Centrum sociálních služeb Tloskov - nabídka nepotřebného majetku)
 Česká správa sociálního zabezpečení: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/nabidky-prodeje-apronajmu-majetku-statu/nabidky-prodeje-a-pronajmu-majetku-statu.htm (cesta: ČSSZ O ČSSZ - Boj proti korupci - nabídky prodeje a pronájmu majetku státu)
 Fond dalšího vzdělávání: http://www.ofdv.cz/data/original/files/prodej-majetku.pdf (cesta:
fdv - o fdv- kontakty - černý pruh a v něm odkaz zákon o svobodném přístupu k informacím
- prodej majetku)
 Státní úřad inspekce práce: http://www.suip.cz/nepotrebny-majetek/ (cesta: SÚIP nepotřebný majetek - nabídka nepotřebného majetku)
 Technická inspekce České republiky: nepotřebný majetek ještě neměl, ale byl by
zveřejňován v rubrice: o nás na: http://www.ticr.eu/
 Úřad práce České republiky: každá ze 14 krajských poboček si zveřejňuje po své linii
v odkaze na hlavní stránce informace nebo nabídka nemovitosti k prodeji – např. Jihočeský
kraj: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/nabidka_nemovitosti_k_prodeji
 Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí: http://www.umpod.cz/urad/nepotrebnymajetek (cesta: umpod - boj s korupcí)
 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.: nepotřebný majetek ještě neměl, ale byl by
zveřejňován v rubrice: o nás na: http://www.vubp.cz/o-nas
 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.: nepotřebný majetek ještě neměl, ale byl
by zveřejňován v rubrice: o nás - prodej nepotřebného majetku na:
http://www.vupsv.cz/index.php?p=documents&site=default
Ministerstvo pro místní rozvoj
 Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism: V roce 2015 nebyl žádný majetek
CzechTourism v Praze vyhodnocen jako nadbytečný, a proto nebyl určený k nabídnutí
jiným státním organizacím nebo prodeji. Pokud se stane, že v budoucnu bude nějaký
majetek určen jako nadbytečný, bude postupováno dle předpisů a bude i nabídnut
na webových stránkách.
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Centrum pro regionální rozvoj ČR: V případě nepotřebnosti majetku, který by mohl být
ještě využit, nabízí Centrum pro regionální rozvoj ČR tento majetek přes portál České
pošty: http://www.centralniadresa.cz/cadr/.
Ústav územního rozvoje: http://www.uur.cz/default.asp?ID=3459

Ministerstvo průmyslu a obchodu
 Agentura
pro
podporu
podnikání
a
investic
CzechInvest:
http://www.czechinvest.org/nabidka-nepotrebneho-majetku
 Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade: http://www.czechtrade.cz/oczechtrade/zverejnovane-informace/protikorupcni-program/
 Česká obchodní inspekce: http://www.coi.cz/cz/o-coi/nabidka-nepotrebneho-majetku/
a http://www.coi.cz/cz/o-coi/pronajem-nemovitosti/
 Český metrologický úřad: https://www.cmi.cz/node/782
 Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva: http://www.cuzzs.cz/cs/nabidka-majetku/
 ČPP Transgas, s. p.: http://www.cpptransgas.cz/category/clanky/objekty/k-pronajmu/;
http://www.cpptransgas.cz/category/clanky/objekty/k-prodeji/
a http://www.cpptransgas.cz/category/clanky/pozemky/
 Diamo, s. p.: http://slon.diamo.cz/
 Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.: podnik plně využívá veškerý majetek a prodeje
ani pronájmy nenabízí
 Fyzikálně technický zkušební ústav, s. p.: Podnik plně využívá veškerý majetek
a prodeje ani pronájmy nenabízí.
 Palivový kombinát Ústí, s. p.: http://www.pku.cz/prodeje-a-pronajmy/prodej-pouzitehomajetku/ a http://www.pku.cz/prodeje-a-pronajmy/prodej-a-pronajem-nemovitosti/
 Puncovní úřad: http://www.puncovniurad.cz/cz/povinne-informace.aspx
 Správa
úložišť
radioaktivních
odpadů:
http://www.surao.cz/cze/Informacnikoutek/Prehled-povinne-zverejnovanych-informaci
 Státní energetická inspekce: http://www.cr-sei.cz/nabidky-prodeje-a-pronajmu-majetkustatu.html
 Strojírenský zkušební ústav, s. p.: http://www.szutest.cz/dokumenty/nabidkaorganizacnim-slozkam-statu-a-statnim-organizacim.pdf
 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.: http://www.tzus.cz/pronajem-prostor
 Textilní zkušební ústav, s. p.: podnik plně využívá veškerý majetek a prodeje ani
pronájmy nenabízí.
 Úřad
pro
technickou
normalizaci,
metrologii
a
státní
zkušebnictví:
http://www.unmz.cz/urad/2015
 Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s. p.: http://www.vvud.cz/o-spolecnosti/
Ministerstvo spravedlnosti
 Nabídky majetku za celý rezort, tj. i za podřízené organizace, jsou zveřejňovány
na http://datalot.justice.cz/justice/prodej.nsf/Index.Internet.
Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
 http://www.msmt.cz/ministerstvo/odprodeje-majetku-resortu-msmt) – tato adresa je
centrální pro celý rezort a jsou na ní k odprodeji nebo pronájmu nabízeny i majetky, se
kterými nakládají rezortní organizace, tj. přímo řízené organizace (školy a školská zařízení,
jejichž zřizovatelem je MŠMT), ostatní přímo řízené organizace (Centrum pro zajišťování
výsledků ve vzdělávání, Národní ústav pro vzdělávání, Národní institut dalšího vzdělávání,
Pedagogické centrum Český Těšín, Národní technická knihovna), které se podílejí
na plnění úkolů rezortu, a OSS (Česká školní inspekce).
Ministerstvo vnitra
 http://www.mvcr.cz/nabidky-a-zakazky-nabidka-majetku.aspx
 Na uvedených internetových stránkách ministerstva se zveřejňují i nabídky nemovitého
majetku, s kterým jsou příslušné hospodařit jednotlivé rezortní OSS a státní příspěvkové
organizace; přičemž nabídka rezortního nemovitého majetku je vždy souběžně
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zveřejňována
i
na
dalších
serverech,
např.
serveru
Centrální
adresa
(www.centralniadresa.cz), nebo veřejných realitních serverech Reality.cz (www.reality.cz),
Realitymix.cz (http://realitymix.centrum.cz/) či Hyperreality.cz (www.hyperreality.cz).
Ministerstvo rovněž zabezpečuje nabídkové řízení nepotřebného movitého majetku podle
jednotlivých majetkových komodit ostatním OSS a dále provádí mimorezortní nabídkové
řízení automobilního majetku rezortních složek. Některé podřízené organizace jednotlivé
nabídky navíc zveřejňují na svých stránkách – jedná se např. o:
Česká pošta, s. p.: www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/prodej-a-pronajem-nemovitosti
Hasičský záchranný sbor ČR: www.hzscr.cz/nepotrebny-majetek.aspx, respektive v sekci
jednotlivých HZS krajů na tomto serveru (např. na www.hzscr.cz/nabidky-a-zakazkyodprodej-nemoviteho-majetku.aspx)
Policejní prezidium ČR (Policie ČR): www.policie.cz/web-nabidky-a-zakazky-odprodejmajetku.aspx
Zařízení služeb pro MV: www.zsmv.cz/majetek/

Ministerstvo zahraničních věcí: Informace o adrese, na které jsou zveřejňovány nabídky prodeje
a pronájmu podřízených organizací, nebyla zaslána.
Ministerstvo zdravotnictví
 Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky: nezveřejňují
 BALMED Praha, s. p.: disponuje pouze s majetkem, který využívá
 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno: informace nebyla
poskytnuta
 Dětská psychiatrická nemocnice: http://www.dpl-velkabites.cz/interni-protikorupcniprogram/nepotrebny-majetek
 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany: http://www.dpnoparany.cz/nabidka-trvalenepotrebneho-majetku/aktualni/
 Dětská psychiatrická nemocnice v Lounech: aktuálně nemají nepotřebný majetek,
pokud by měli, zveřejní
 Endokrinologický ústav: seznamem nedisponují, nepotřebný materiál nemají
 Fakultní nemocnice Brno: pokud jím disponují, zveřejňují aktuálně na úvodní straně
 Fakultní nemocnice Hradec Králové: https://www.fnhk.cz/dodavatele-a-partneri/odprodejmajetku
 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady: nezveřejňují
 Fakultní nemocnice Olomouc: nezveřejňují
 Fakultní nemocnice Ostrava:
http://www.fno.cz/documents/documents/Vozk_pvsn_KEMPIK.pdf
 Fakultní nemocnice Plzeň: https://www.fnplzen.cz/prodej-majetku
 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně: zveřejňují při aktuální nabídce
 Fakultní nemocnice v Motole: nezveřejňují
 Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé: http://www.hamzovalecebna.cz/cz/p/nepotrebny-majetek/
 Horské lázně Karlova Studánka, s. p.: nezveřejňují
 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze: nezveřejňuje
 Institut klinické a experimentální medicíny: http://www2.ikem.cz/www?docid=1011011
 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví: https://www.ipvz.cz/oipvz/cinnosti-a-sluzby/nabidka-trvale-nepotrebneho-majetku
 Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy: aktuálně nemají
neupotřebitelný majetek
 Koordinační středisko transplantací: nezveřejňují
 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích:
zveřejňují průběžně
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně: nezveřejňují
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Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech:
nezveřejňují
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě:
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové:
nezveřejňují
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci:
http://www.khslbc.cz/hospodareni/
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě:
nezveřejňují
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci:
http://www.khsolc.cz/files/protikorupcni_program_khsol.pdf
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích: nezveřejňují
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni: nezveřejňují
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze: zveřejňují aktuální
nabídky, nyní nedisponují
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem: nezveřejňují
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně:
http://www.khszlin.cz/24832-informace
Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov:
http://www.janov.cz/index.php/uredni-deska/nepotrebny-majetek
Léčebné lázně Lázně Kynžvart: nemá seznam nepotřebného majetku
Masarykův onkologický ústav: nezveřejňují
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů:
http://www.nconzo.cz/web/guest/nconzo/property
Národní lékařská knihovna: nezveřejňují
Národní ústav duševního zdraví: nezveřejňují
Nemocnice Na Bulovce: nezveřejňují
Nemocnice Na Homolce: nezveřejňují
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr: doposud nezveřejňovali, ani žádným v současné
době nedisponují
Psychiatrická léčebna Šternberk: http://www.plstbk.cz/index.php/nabidky-nepotrebnehomajetku
Psychiatrická nemocnice Bohnice: http://www.bohnice.cz/o-nemocnici/nabidkaprebytecnych-zasob/
Psychiatrická nemocnice Brno:
http://www.pnbrno.cz/upload/file/pdf/nepotrmaterial/seznamkompl.pdf
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod: http://www.plhb.cz/content/nakladani-snepotrebnym-majetkem
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice:
http://www.pnhberkovice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=8
7&lang=cs
Psychiatrická nemocnice Jihlava: nezveřejňují
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy: nemají
Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské: aktuálně nedisponují
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech: http://www.pldobrany.cz/nabidka-nepotrebnehomajetku.html
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži: http://www.pnkm.cz/cs/informacni-deska/nabidkaneupotrebitelneho-majetku
Psychiatrická nemocnice v Opavě: bude zveřejňovat
Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů: nezveřejňují
Rehabilitační ústav Hrabyně: http://www.ruhrabyne.cz/o-ustavu/povinne-zverejnovaneudaje/nabidka-nepotrebneho-majetku/
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Rehabilitační ústav Kladruby: http://rehabilitace.cz/czech/index.php?page=nepotrebnymajetek
Revmatologický ústav: nezveřejňují, zpracována vlastní interní směrnice
Státní léčebné lázně Bludov, s. p.: nezveřejňují
Státní léčebné lázně Janské Lázně, s. p.: http://www.janskelazne.com/cz/sekce/10-onas/63-povinne-zverejnovane-informace
Státní ústav pro kontrolu léčiv: zveřejňují při aktuální nabídce
Státní zdravotní ústav: zveřejňují při aktuální nabídce
Thomayerova nemocnice: http://www.ftn.cz/ver-zakazky/prodej-nepotrebneho-majetku/
Ústav hematologie a krevní transfuze: zveřejňují při aktuální nabídce
Ústav pro péči o matku a dítě: http://www.upmd.cz/o-nas/verejne-zakazky/obchodninabidky/nepotrebny-majetek/
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky: zveřejňují při aktuální
nabídce
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze: nezveřejňují
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě: https://zuova.cz/Home/Page/aktualni-nabidka
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem: http://www.zuusti.cz/aktuality/

Ministerstvo zemědělství
Co se týče rezortních organizací, dá se v obecné rovině říci, že ke zveřejňování nabídek prodeje
a pronájmu majetku státu zpravidla dochází, pokud právní předpis vyšší právní síly nebo zvláštní
právní předpis síly stejné nestanoví něco jiného. Odchylky od tohoto pravidla jsou dále popsány.


Státní pozemkový úřad nerealizuje převody majetku formou veřejných dražeb, ale
na základě veřejných nabídek a veřejných soutěží. Způsob zveřejnění je předurčen zněním
příslušné právní normy. Převod zemědělských pozemků, který je realizován formou
veřejných nabídek a veřejných soutěží o nejvhodnější nabídku dle zákona č. 503/2012 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňován na webových stránkách www.spucr.cz,
na elektronické úřední desce SPÚ https://portal.mze.cz/ssl/web/mze/uredni-desky/statnipozemkovy-urad/ a v listinné podobě též na úřední desce místně příslušného krajského
pozemkového úřadu. Veřejné nabídky podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, jsou zveřejňovány stejným způsobem jako veřejné nabídky dle zákona
č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zároveň na úřední desce místně příslušné
obce. Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na prodej majetku dle zákona č. 92/1991
Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou zveřejňovány na webových stránkách SPÚ,
elektronické úřední desce SPÚ, v listinné podobě na úřední desce místně příslušného
pozemkového úřadu a rovněž v denním tisku s celostátní působností (vydavatel vybrán
na základě veřejné zakázky). K tomuto způsobu odstátnění je vhodné sdělit, že majetek je
v souladu s UV ze dne 17. května 2006 č. 565 převáděn formou přímého převodu předem
určenému nabyvateli. Nabídka nepotřebného movitého majetku SPÚ je zveřejňována
na Centrální adrese České pošty, elektronické úřední desce SPÚ, fyzicky vyvěšena
na úřední desce SPÚ a zasílána datovou zprávou na veškerá ministerstva. Pokud
o majetek neprojeví zájem OSS ani státní organizace, není pak v rámci širší nabídky movitý
majetek prodáván formou veřejné dražby, ale formou nabídky, kdy je odhadní cena
stanovena na základě znaleckého posudku. Kupní smlouva je poté sepsána s kupujícím,
který podá nejvyšší cenovou nabídku. Za rok 2015 byl prodán movitý majetek v částce
650.542 Kč. V případě nemovitostí, které nejsou propachtovány nebo pronajaty a ani
o jejich užívání neprojevil nikdo zájem, SPÚ vytvoří seznam nepropachtovaných
a nepronajatých nemovitostí, se kterými je příslušný hospodařit. Do tohoto seznamu nejsou
zařazovány pozemky, jejichž přenechání do užívání brání zákonné překážky (např. § 13
zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi), pozemky pod budovami či stavbami třetích osob, pozemky typu ostatních
ploch nebo ostatních komunikací sloužících veřejnosti. SPÚ zveřejňuje tento seznam
čtvrtletně na výše uvedené úřední desce SPÚ a na úředních deskách příslušných obecních
úřadů a internetových stránkách SPÚ.

Strana 97 (celkem 100)



Lesy České republiky řeší převody nemovitého majetku a uzavírání nájemních
a pachtovních smluv k nemovitým věcem striktně v souladu se zněním příslušné právní
úpravy, a to zejména:
 zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů,
 zákonem č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 zákonem č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi a o změně některých zákonů,
 zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,
 zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
Problematika nájmů a pachtů v podmínkách podniku LČR je řešena v dalších předpisech
MZe k nakládání s majetkem:
 Statutu podniku LČR,
 Instrukci MZe čj. 25937/2013-MZE-16212 ze dne 26. dubna 2013, ve znění Dodatku
č. 1 ze dne 20. prosince 2013.
Postup LČR při převodech nemovitého majetku a uzavírání nájemních a pachtovních smluv
k nemovitým věcem je upraven ve vnitropodnikových předpisech LČR, zejména:
 Pracovní pokyn 42/2015 Nájmy pozemků a pachty
 Pracovní pokyn 44/2015 Nakládání s majetkem České republiky, k němuž má právo
hospodařit podnik LČR
 Pracovní pokyn 43/2015 Nájmy bytů a nebytových prostor
Převody nemovitého majetku: Veškeré prodeje budov jsou realizovány formou veřejných
soutěží a jsou zveřejňovány na internetových stránkách LČR. Prodej ostatních nemovitých
věcí – pozemků jsou řešeny formou veřejné soutěže v případech, kdy se jedná o atraktivní
lokality a vždy v případech, kdy LČR evidují více zájemců o koupi. V ostatních případech
méně atraktivních pozemků se převod uskutečňuje přímým prodejem zájemcům. V roce
2015 LČR realizovaly cca 142 převodů nemovitých věcí vítězům vyhlášených veřejných
soutěží.
Nájmy a pachty: LČR evidují cca 20 000 smluv na pronájem a pacht nemovitých věcí.
Podnik LČR uzavírá standardně nájemní a pachtovní smlouvy na dobu maximálně 5 let,
což se v případě, kdy by došlo k zásadním změnám ekonomických podmínek, jeví jako
nejvhodnější řešení pro případnou možnost revize smlouvy. Protože smluvní období pachtu
či nájmu je v podmínkách LČR maximálně pětileté, lze konstatovat, že podnik LČR ročně
uzavírá cca 4 000 nájemních a pachtovních smluv. U velké části těchto smluv se jedná
o opakovaná plnění, kdy jsou uzavírány nájemní a pachtovní smlouvy formou dodatků nebo
uzavírání nových smluv se stávajícími nájemci či pachtýři. U řady z nich je tato skutečnost
podložena vlastnictvím či investováním do majetku ve vlastnictví nájemce (pachtýře)
umístěném na předmětu nájmu (kupříkladu smlouvy v dobývacích prostorech, lyžařských
či sportovních areálech, nájmy bytů, nájmy zastavěných pozemků). Je zřejmé,
že v takových případech by vyhlašování veřejných soutěží vyvolalo negativní ohlas vůči
postupu LČR. LČR vyhlašují veřejné soutěže na nájmy a pachty nemovitých věcí
v případech, kdy se jedná o atraktivní lokality, nebo vždy, pokud je známo více zájemců
o uzavření smluvního vztahu.
LČR nerealizují prodeje, nájmy a pachty nemovitého majetku formou veřejných dražeb dle
zákona č. 26/2000 Sb. Výběrová řízení na prodeje, nájmy a pachty nemovitého majetku
s právem hospodařit LČR provádí dle ustanovení § 1780 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník.
Informace o vyhlášených výběrových řízeních na prodeje nemovitých věcí LČR zveřejňují
na svých internetových stránkách www.lesycr.cz, resp. http://www.lesycr.cz/o-nas/prodejnepotrebnych-nemovitosti-lcr/Stranky/default.aspx a na stránkách inzertního serveru
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Sreality. Informace o vyhlášených výběrových řízeních na nájmy a pachty nemovitých věcí
LČR zveřejňují na svých internetových stránkách a z důvodu úspory nákladů nevyužívají
další doplňující zpoplatněnou inzerci. Zájemci jsou vždy informováni o vyhlášení
výběrových řízení na koupi, nájem či pacht nemovitých věcí, o které projevili zájem.
Movitý majetek: V souladu s kolektivní smlouvou LČR realizují prodeje nepotřebného
movitého majetku zaměstnancům formou výběrových řízení zveřejňovaných
na intranetových stránkách podniku. Prodeje dalšího nepotřebného movitého majetku, který
není realizován zaměstnancům LČR, prodávají rovněž formou výběrových řízení
zveřejňovaných na internetových stránkách podniku na adrese http://www.lesycr.cz/onas/prodej-nepotrebneho-moviteho-majetku-lcr/Stranky/prodej-nepotrebneho-movitehomajetku-lcr.aspx.
Doplňující informace k nájmům a pachtům: Nájmy a pachty pozemků se v podmínkách
podniku LČR uzavírají odlišně ve vztahu k podnikatelským a nepodnikatelským účelům
a dělí se do několika kategorií.
Ve vnitřním předpisu „Pracovním pokynu 42/2015 Nájmy pozemků a pachty“ jsou
stanoveny a specifikovány podmínky, postupy a činnosti při nájmech a pachtech pozemků.
Předpis rovněž obsahuje postup ke stanovení výše nájemného a pachtovného, přičemž
stanovení minimální výše nájemného a pachtovného tvoří pouze část uvedeného příkazu.
Ve vnitřním předpisu jsou stanoveny minimální ceny nájemného a pachtovného
pro případy, kdy není možné ověřit cenu v místě a čase obvyklou. Standardně se výše
nájemného a pachtovného sjednává na základě dohody, přičemž úkolem místně příslušné
organizační jednotky podniku LČR, která nájemní či pachtovní smlouvu uzavírá, je ověřit
stanovené nájemné a pachtovné s cenou v čase a místě obvyklou. V případech,
kdy se ověření ceny obvyklé jeví problematické, např. z důvodu absence podobných nájmů
či pachtů v dané lokalitě, vychází se z minimálních cen uvedených v Pracovním pokynu
42/2015. Minimální ceny u nájmů či pachtů pozemků vychází z dlouhodobé praxe, v rámci
sjednocení cen nájemních i pachtovních smluv v podmínkách podniku LČR tvoří
tzv. „historickou základnu cen“, jež prochází aktualizací v případech, kdy je zjištěno zásadní
navýšení nájemného a pachtovného u jednotlivých kategorií majetku.


Ostatní rezortní organizace zveřejňují prodej a pronájem majetku státu nejčastěji
na svých webových stránkách a na Centrální adrese. Další častou formou zveřejnění je
umístění inzerce na bezplatné inzertní internetové stránky nebo, v případě spolupráce
s realitní kanceláří, na realitní server. Méně častou formou je inzerce v denním tisku.
Informace o adrese, na které jsou zveřejňovány nabídky prodeje a pronájmu ostatních
podřízených organizací, nebyla zaslána.



Na základě dotazníkového průzkumu bylo zjištěno, že dvě rezortní organizace, Národní
hřebčín Kladruby a Zemský hřebčinec Písek, prodej a pronájem majetku státu v roce 2015
nezveřejňovaly.

Ministerstvo životního prostředí
 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/nabidkanepotrebneho-majetku/
 CENIA - česká informační agentura životního prostředí:
http://www1.cenia.cz/www/nepotrebny-majetek
 Česká geologická služba: http://www.geology.cz/extranet/onas/nabidky-majetku
 Česká inspekce životního prostředí: http://www.cizp.cz/Elektronicka-uredni-deska
 Český hydrometeorologický ústav: http://portal.chmi.cz/o-nas/nebidka-nepotrebnehomajetku
 Správa jeskyní České republiky: http://www.caves.cz/cz/sprava/o-nas/povinne-informace/
 Správa Krkonošského národního parku: http://www.krnap.cz/nepotrebny-nadbytecnymajetek/
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Správa Národního parku České Švýcarsko: http://www.npcs.cz/nabidka-prodejepronajmu
Správa Národního parku Podyjí: http://www.nppodyji.cz/prodej-majetku
Správa Národního parku Šumava: http://www.npsumava.cz/cz/1038/sekce/uredni-deska/
Státní fond životního prostředí České republiky: https://www.sfzp.cz/sekce/232/nabidkavyrazeneho-majetku/
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.: zpracovává
se
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.: zpracovává se
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