ZÁPIS Z 2. JEDNÁNÍ
MEZIREZORTNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY PRO BOJ S KORUPCÍ
konaného v roce 2013
Datum a místo konání:

26. dubna 2013, 9:00 hod., Lichtenštejnský palác

Účastníci:

viz prezenční listina

1) Zahájení jednání
Jednání zahájil JUDr. Jan Horník, Ph.D., ředitel odboru pro koordinaci boje s korupcí Úřadu
vlády ČR (OKK). Omluvil nepřítomnost Mgr. Karolíny Peake, místopředsedkyně vlády
a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí, a Mgr. Evy Kyzourové,
náměstkyně místopředsedkyně vlády a vrchní ředitelky Sekce pro koordinaci boje s korupcí.
Přivítal všechny přítomné a na úvod poděkoval za dosavadní spolupráci.
2) Organizační záležitosti
A) Kontrola splnění úkolů z jednání dne 1. února 2013
o 18/2013/M – úkol splněn všemi
o 19/2013/M – úkol splněn některými
o 20/2013/M – úkol splněn všemi, kterých se úkol týkal
o 21/2013/M – úkol splněn těmi, co měli zájem o školení
B) Seznam členů mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí
Od minulého jednání došlo k dílčím změnám v seznamu členů Mezirezortní koordinační
skupiny pro boj s korupcí (dále jen „MKS“). Novými členy jsou:
Mgr. Martin Najman - Ministerstvo zemědělství
JUDr. Lukáš Králík, Ph.D. – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Přítomní byli i tentokrát požádáni o zkontrolování seznamu členů MKS, který koloval během
jednání. Seznam členů MKS aktualizovaný k datu 26. dubna 2013 je přílohou č. 1.
Trvá úkol č. 1/2011/M
Termín:

průběžně a kdykoli nahlásit změnu v členství v MKS ihned poté, co nastane

Zodpovídá:

všichni

Úkol:

Při jakékoli změně kontaktní osoby či jejích kontaktních údajů, případně
kontaktů na sekretariát či náhradní osobu, tyto nahlásit JUDr. Horníkovi
telefonicky nebo eMailem.
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C) Harmonogramy dalších prací
Harmonogram prací na aktualizované Informaci o plnění za 2. čtvrtletí 2013 – pro informaci
místopředsedkyni vlády:
Termín

Úkol

21. 6. 2013
(pátek)

JUDr. Horník všechny eMailem upozorní na povinnost zaslat
aktualizovanou zprávu o plnění úkolů Strategie a rozešle předpřipravené
texty jednotlivých úkolů.
Na adresu hornik.jan@vlada.cz zaslat aktualizovanou zprávu o stavu
a způsobu plnění daného úkolu ze Strategie.

10. 7. 2013
(středa)
17. 7. 2013
(středa)
24. 7. 2013
(středa)
26. 7. 2013
(pátek)

Rozeslání návrhu souhrnné aktualizované Informace k připomínkám.
Termín pro zaslání připomínek. Připomínky budou vypořádávány
korespondenčně a individuálně.
Předložení
zprávy
místopředsedkyni
vlády
a
zveřejnění
na www.korupce.cz.

Předběžný harmonogram prací na Informaci za 2. a 3. čtvrtletí 2013 – pro vládu:
Termín

Úkol

24. 9. 2013
(úterý)

JUDr. Horník všechny eMailem upozorní na povinnost zaslat podrobnou
zprávu o plnění úkolů Strategie a rozešle předpřipravené texty
jednotlivých úkolů.
Termín pro zaslání podrobných zpráv o plnění na adresu
hornik.jan@vlada.cz.
Rozeslání návrhu souhrnné podrobné Informace pro vládu všem
k připomínkám a pozvánky na další jednání.

15. 10. 2013
(úterý)
23. 10. 2013
(středa)
31. 10. 2013
(čtvrtek)
1. 11. 2013
(pátek)
5. 11. 2013
(úterý)

Termín pro zaslání připomínek.
Jednání MKS (vypořádávání připomínek a finalizování zprávy pro vládu).
Předložení Informace vládě k projednání.

JUDr. Horník opět poprosil všechny přítomné o zasílání zpráv ve formátu doc (Word 19972000).
3) Připomínky k Informaci o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii
za období 1. čtvrtletí 2013 a k Aktualizaci Strategie – květen 2013.
JUDr. Horník uvedl, že návrh Informace o stavu a způsobu plnění úkolů Strategie, včetně
návrhu Aktualizace Strategie jsou předkládány až na počátku jednání MKS, a to z toho
důvodu, že řada rezortů neposkytla dostatečné informace o plnění, které by mohly být
použity. JUDr. Horník informoval o doplnění řady úkolů o informace, které sám získal
z dostupných zdrojů, aby stav a způsob plnění informace měl relevantní charakter a byla
zachována dosavadní kvalitativní úroveň tohoto informativního materiálu. Na textech
u konkrétních úkolů vysvětlil požadované, tj. že je třeba uvést u všech úkolů (i když dosud
neuplynul termín pro jejich splnění) stav (plněn, splněn, neplněn,…) a způsob plnění
(příprava návrhu zákona, shromažďování literatury, vedení diskuse v pracovní skupině,…)
2

a že odůvodnění se týká právě stavu a způsobu plnění, nikoli odůvodnění úkolu jako
takového, které někteří zkopírovali ze Strategie. Nestačí proto uvést, že „probíhají přípravné
práce“, ale je třeba deklarovat jaké a v jaké intenzitě. Následně bylo diskutováno plnění
jednotlivých úkolů, přičemž texty o jejich plnění budou dořešeny prostřednictvím eMailové
korespondence.
Dále oznámil, že návrh obou materiálů rozešle po skončení jednání MKS a že domluvený
harmonogram o cca týden posouváme, což znamená, že všichni budou mít 5 pracovních dnů
na připomínky (do 6. května 2013), následně bude probíhat případné doplňování informací
a vypořádávání těch připomínek, se kterými OKK nebude moci souhlasit, s tím, že oba
materiály by byly vládě předloženy do pátku 10. května 2013.
U úkolu č. 1.7. Vlastnická politika státu – Ministerstvo financí požádalo všechny rezorty, aby
požadované informace a tabulky zaslaly v termínu, tj. do 30. dubna 2013. Namísto kontaktu
uvedeného v dopisu ministra financí ze dne 15. března 2013 je třeba požadované zaslat přímo
Ing. Jiřině Vorlové (jirina.vorlova@mfcr.cz) a případně včas využít nabízenou možnost
konzultace.
Na závěr tohoto bodu JUDr. Horník ještě jednou poděkoval za spolupráci, obzvláště těm, kteří
požadované informace o plnění svých úkolů zpracovali pečlivě a zodpovědně a u ostatních
poprosil, zdali by do příště mohli věnovat adekvátní pozornost textům, které by měly být
vykazovány jako stav plnění úkolů Strategie.
4) Rezortní interní protikorupční programy (úkol č. 6.2.1.)
JUDr. Jan Horník poprosil všechny o spolupráci na tomto úkolu a aby v případě nejasností
využili nabízenou možnost konzultace, a to dříve, než by bylo přistoupeno k formulování
připomínek k materiálu.
RNDr. Leixner poděkoval členům pracovní skupiny za spolupráci. Účelem předložení osnovy
rezortního interního protikorupčního programu (dále jen „RIPP“) je zajistit, aby protikorupční
úsilí ve státní správě mělo určitou standardizovanou podobu, která není jen souborem
izolovaných statických dokumentů, ale systémem dokumentů, procesů, rolí a časových
rozvrhů, který zajišťuje, spravuje a rozvíjí celkové protikorupční klima ve státní správě.
To se zatím projevuje jen velmi omezeně. Vzhledem k rozdílnosti jednotlivých rezortů
je materiál zpracován obecněji a představuje minimalistickou osnovu, která by po schválení
vládou měla být jednotlivými rezorty naplněna. Informoval, že na řadě rezortů existují
protikorupční programy, ale nedochází již k jejich implementaci. Dále upozornil, že vedoucí
zaměstnanci mají povinnost dohlížet na dodržování interních předpisů. Cílem materiálu
je zvýšení kultivace protikorupčního prostředí.
Informoval o rozeslání materiálu členům MKS v pondělí 22. dubna 2013 prostřednictvím
eMailu a posunutí termínu předložení materiálu vládě o jeden měsíc (bude požadováno
v Aktualizaci Strategie). Požádal členy MKS, aby zajistili v rámci svého rezortu podporu
tomuto materiálu (pokud v této chvíli již mají připomínky k materiálu, žádá o jejich zaslání
k zapracování na eMail: leixner.miroslav@vlada.cz) ještě před mezirezortním
připomínkovým řízením. Následně bude materiál standardní cestou předložen
do připomínkového řízení.
Dále informoval o vyhlášení výzvy na předkládání projektů, ze které lze financovat
protikorupční aktivity, v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost
Ministerstva vnitra. Tato výzva by se mohla použít na implementaci RIPP. RNDr. Leixner
zašle tuto výzvu členům MKS prostřednictvím eMailu nebo se členové MKS mohou podívat
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na adresu: http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/b6-otevrena-do-9-8.
5) Zveřejňování poradců a poradních orgánů (úkol 2.2.4.)
Proběhla diskuze nad tím, v jakém rozsahu by měl být úkol plněn.
Závěr diskuze: zveřejňování se bude týkat:
- 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 a jinak pojmenovaných funkcí (tedy fyzických osob)
ministrů, vedoucích ostatních ústředních správních úřadů a úřadů s celostátní působností
a vedoucích ostatních organizačních složek státu, či jejich náměstků a místopředsedů,
pokud jsou tato místa placena z veřejných prostředků, a to za předpokladu,
že nevykonávají standardní činnost úřadu (tzn. nepodílí se na výkonu státní správy, která
je dána kompetenčním zákonem a dalšími právními předpisy); bylo domluveno,
že je nerozhodné, na základě jaké formy jsou placeni (zda DPČ, DPP, pracovní smlouva
či např. smlouva o dílo), ale že podstatným znakem je to, co pro ministry, vedoucí a jejich
náměstky vykonávají,
- poradenských a ostatních externích společností působících na základě mandátní či jiné
smlouvy,
- advokátů a advokátních kanceláří, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních
služeb.
Bylo tedy shodnuto, že smyslem úkolu není sepisovat seznamy škodních, likvidačních,
rozkladových komisí, nota bene když jsou složené z interních zaměstnanců a či zřizované
ad hoc.
Současně z toho vyplývá, že je možné zveřejňovat i jejich odměny a jiné finanční náhrady,
neboť když je tento údaj zveřejnitelný podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím (dále jen „InfZ“), není důvod tyto informace tajit. U právnických osob je dán
důvod v § 9 odst. 2 InfZ, u fyzických osob lze aplikovat § 8b InfZ a přiměřeně rovněž
§ 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zástupce ÚOOÚ
potvrdil, že v daném případě je zveřejňování jmen a odměn v pořádku, neboť se jedná
o osoby, u nichž veřejný zájem v testu proporcionality převažuje nad ochranou osobních
údajů.
Co se týče časového období, za které mají být informace aktuální, bylo shodnuto,
že je vhodné provést revizi smluvních vztahů za první pololetí roku 2013. Tzn. k 1. červenci
2013 zveřejnit údaje aktuální za předchozí pololetí a pak vždy tento seznam aktualizovat
ve stanovených intervalech za předchozí pololetí. Pokud někdo činí revize smluvních vztahů
za delší období (např. MŠMT za posledních 5 let), činí tak dobrovolně a zveřejnění na webu
bude rovněž dobrovolné. Ohledně „jednorázových“ akcí, bylo rovněž vysvětleno,
že i zveřejňování těchto informací má svůj význam. V tabulce tedy nebude například
uvedeno, že „advokátní kanceláři XY bylo proplaceno x Kč za ty a ty služby“, ale
že „je uzavřena smlouva na období XY a že je dohodnuto sazba x Kč/hod. v rozsahu x hodin
měsíčně, max. x Kč“.
Ve výše uvedeném smyslu bude navržena aktualizace daného úkolu, k níž se budou moci
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všichni v rámci připomínkování Aktualizace Strategie vyjádřit.
6) Diskuse, různé
Byl položen dotaz, zdali na webových stránkách www.korupce.cz budou moci občané položit
otázky či zaslat podnět. Ing. Šebková oznámila, že toto bude možné a rovněž sdělila, že nové
stránky budou spuštěny 6. května 2013.
7) Závěr
Termín příštího jednání: 1. listopadu 2013 od 9:00 hodin v Lichtenštejnském paláci.
Přílohy zápisu:
1) seznam členů Mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí aktualizovaný k datu
26. dubna 2013

V Praze dne 3. května 2013
Zapsala: Ing. Veronika Šebková, v. r.
Schválil: JUDr. Jan Horník, Ph.D., v. r.
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