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I.

Předseda a členové

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí (dále jen „Rada vlády“) vznikla na základě usnesení
vlády ze dne 30. července 2014 č. 629. Tímto usnesením byl tehdejší ministr pro lidská práva,
rovné příležitosti a legislativu pověřen s účinností od 30. července 2014 koordinací boje s korupcí
na vládní úrovni. Od přijetí usnesení vlády ze dne 13. prosince 2017 č. 875 je pověřen koordinací
boje s korupcí na vládní úrovni, a tedy předsedou Rady vlády, ministr spravedlnosti a předseda
Legislativní rady vlády.
Usnesením vlády ze dne 30. července 2014 č. 629 byl přijat Statut Rady vlády (dále jen „Statut“)
a Jednací řád Rady vlády (dále jen „Jednací řád“). Oba tyto dokumenty byly aktualizovány
usneseními vlády ze dne 16. ledna 2017 č. 38 a ze dne 27. února 2018 č. 140.
Podle Statutu je Rada vlády poradním orgánem vlády pro oblast boje s korupcí, který koordinuje
a vyhodnocuje problematiku boje s korupcí a na základě poznatků z této oblasti předkládá vládě
návrhy na přijetí opatření vedoucích ke snížení korupčního rizika v rámci činnosti veřejné správy
a zvýšení její transparentnosti.
Předsedou Rady vlády je aktuálně ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády.
Místopředsedy Rady vlády jsou aktuálně ministryně financí, ministr vnitra a ministryně pro místní
rozvoj 1. Dalšími členy jsou ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu, ředitel Generální
inspekce bezpečnostních sborů, nejvyšší státní zástupce, předseda Svazu měst a obcí České
republiky, předsedkyně Asociace krajů České republiky, prezident Hospodářské komory České
republiky a 7 zástupců nestátních neziskových organizací, akademické obce, profesních komor
zřízených zákonem a odborné veřejnosti, které Rada vlády schválila na návrh předsedy Rady
vlády na svém prvním jednání konaném dne 21. října 2014, resp. zástupce za profesní komory
zřízené zákonem byl jmenován usnesením Rady vlády č. XIV/1 dne 15. března 2017.
Složení Rady vlády v roce 2017:
Jméno
JUDr. Jan Chvojka
JUDr. Robert Pelikán,
Ph.D.
MVDr. Pavel
Bělobrádek, Ph.D., MPA
1

Funkce
v reprezentované
instituci
ministr pro lidská práva,
rovné příležitosti
a legislativu
ministr spravedlnosti
a předseda Legislativní
rady vlády
místopředseda vlády pro
vědu, výzkum a inovace

Funkce
zastávaná
v Radě vlády

Členem Rady
vlády od–do

předseda

30.11.2016 –
13.12.2017

předseda

13.12.2017 –
dosud

místopředseda

30.07.2014 –
13.12.2017

Ministryně pro místní rozvoj se stala místopředsedkyní (a členkou) Rady vlády usnesením vlády ze dne 27. února 2018
č. 140.
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Jméno
Ing. Andrej Babiš

Funkce
v reprezentované
instituci
1. místopředseda vlády
pro ekonomiku a ministr
financí

Funkce
zastávaná
v Radě vlády

Členem Rady
vlády od–do

místopředseda

30.07.2014 –
24.05.2017

Ing. Ivan Pilný

ministr financí

místopředseda

JUDr. Alena Schllerová,
Ph.D.

ministryně financí

místopředsedkyně

Milan Chovanec

ministr vnitra

místopředseda

Mgr. Lubomír Metnar

ministr vnitra

místopředseda

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

ministr spravedlnosti

místopředseda

plk. JUDr. Michal Mazánek
plk. JUDr. Michal Murín
JUDr. Pavel Zeman
Mgr. František Lukl, MPA
Mgr. Jana Vildumetzová
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
David Ondráčka, M.A.

ředitel Národní centrály
proti organizovanému
zločinu
ředitel Generální
inspekce
bezpečnostních sborů
nejvyšší státní zástupce
předseda Svazu měst
a obcí ČR
předsedkyně Asociace
krajů ČR
prezident Hospodářské
komory ČR
veřejná ochránkyně
práv
ředitel Transparency
International ČR

člen

01.08.2016 –
dosud

člen

07.12.2015 –
dosud

člen
člen
členka
člen
členka
člen

Mgr. Pavel Franc

ředitel Frank Bold

člen

Mgr. Martin Kameník

předseda Oživení

člen

JUDr. Marie Sciskalová,
Ph.D.

Slezská univerzita
v Opavě
projektový manažer
Nadačního fondu proti
korupci
předseda Veřejnosti
proti korupci
prezident České
lékárnické komory

Ing. Janusz Konieczny
Ing. Jan Štern
PharmDr. Lubomír Chudoba
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24.05.2017 –
13.12.2017
13.12.2017 –
dosud
30.07.2014 –
13.12.2017
13.12.2017 –
dosud
01.03.2015 –
13.12.2017

členka
člen
člen
člen

30.07.2014 –
dosud
13.06.2015 –
dosud
08.12.2016 –
dosud
30.07.2014 –
dosud
30.07.2014 –
27.02.2018
09.06.2016 –
dosud
21.10.2014 –
dosud
21.10.2014 –
dosud
21.10.2014 –
dosud
09.06.2016 –
dosud
21.10.2014 –
dosud
15.03.2017 –
dosud

Náplň činnosti jednotlivých členů Rady vlády spočívá ve vytváření návrhů protikorupčních opatření,
a to za pomoci jejich odborných znalostí.
Tajemníkem Rady vlády je podle Statutu zaměstnanec zařazený v útvaru Úřadu vlády ČR,
do jehož působnosti náleží koordinace boje s korupcí na vládní úrovni. Od 14. dubna 2015 je
tajemníkem Rady vlády Mgr. Bc. Dalibor Fadrný, vedoucí Oddělení boje s korupcí Úřadu vlády
České republiky.
Způsob jednání Rady vlády na jejích jednáních upravuje Jednací řád.
II.

Zaměstnanci

Činnost Rady vlády zajišťuje Oddělení boje s korupcí 2, spadající pod Odbor hodnocení dopadů
regulace, jehož ředitelkou je Mgr. Kateřina Slezáková. Vymezení jeho činnosti upravuje čl. 6
Statutu. Vedoucím oddělení je Mgr. Bc. Dalibor Fadrný, který byl zároveň jmenován tajemníkem
Rady vlády.
III. Přehled činnosti
A. Přehled činnosti (četnost jednání)
Jednání Rady vlády se v roce 2017 uskutečnilo celkem 4krát. Termíny a programy jednání byly
následující 3 (vždy byl jako poslední bod „Různé“):
13. jednání – 13. ledna 2017
1. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů
podezření na protiprávní jednání
2. Návrh opatření k posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu
ve vztahu k lobbistické činnosti
3. Rámcový harmonogram činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí v roce 2017
14. jednání – 15. března 2017
1. Jmenování nového člena Rady za profesní komory zřízené zákonem
2. Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob
s majetkovou účastí státu a o změně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění
pozdějších předpisů (nominační zákon)
3. Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2016

2

Vedle zajištění činnosti Rady vlády jsou Oddělení boje s korupcí svěřeny další úkoly legislativního, koncepčního,
koordinačního a organizačního charakteru.
3
Číslování jednání navazuje na číslování z předchozích let.
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15. jednání – 9. června 2017
1. Sektorová analýza zaměřená na problematiku manipulace s výsledky zápasů a s tím
související korupcí ve sportovním prostředí
2. Věcný záměr zákona o lobbingu – projednání návrhu věcného řešení regulace lobbingu
v ČR
3. Příprava strategického protikorupčního dokumentu vlády na navazující období
16. jednání – 19. září 2017
1. Návrh zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací
2. Návrh věcného záměru zákona o lobbingu
3. Východiska pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky
pro období po roce 2017
4. Průběžná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené
vládnutí pro období let 2016 až 2018
B. Průběh jednání
Průběh

všech

jednání

je

vždy zaznamenán

v záznamu

z jednání,

který je

dostupný

na internetových stránkách http://www.korupce.cz/ v rubrice „Rada vlády“ – „Záznamy z jednání“
(http://www.korupce.cz/scripts/detail.php?pgid=1059).
C. Pracovní komise
Podle čl. 5 odst. 1 Statutu může Rada vlády nebo předseda Rady vlády zřídit podle potřeby
pracovní komise, jejímiž členy jsou zpravidla odborníci na konkrétní oblast. Tohoto práva využil
předseda Rady vlády a zřídil celkem 6 pracovních komisí, s jejichž zřízením a složením byla Rada
vlády seznámena na jednání konaném dne 21. října 2014 (5 komisí) a dne 22. června 2015 (1
komise). Na činnost pracovních komisí se analogicky použije Statut a Jednací řád. Záznamy
z jednání pracovních komisí jsou dostupné na internetových stránkách http://www.korupce.cz/
v rubrice „Rada vlády“ – „Pracovní komise“ (http://www.korupce.cz/cz/rada-vlady/pracovnikomise/pracovni-komise-rady-vlady-pro-koordinaci-boje-s-korupci-121698/).
1. Pracovní komise k hospodárnému nakládání s majetkem státu
Předmět činnosti: především rozbor jednotlivých institutů v rámci zadávání veřejných zakázek,
analýza návrhu nového zákona o veřejných zakázkách z hlediska korupčních rizik, systematické
analyzování veřejného hospodaření v ČR.
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Složení k 31. prosinci 2017:
Ing. František Kučera – předseda, Úřad vlády ČR, Oddělení boje s korupcí
Mgr. Martin Čech – Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. Hana Ondrušková – Ministerstvo financí
Mgr. Irena Bartoňová Pálková – Hospodářská komora ČR
Mgr. Tereza Koucká Höfferová – Nejvyšší kontrolní úřad
JUDr. Lukáš Králík, Ph.D. – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Ing. Veronika Szentiványiová – Americká obchodní komora
Mgr. Petr Leyer – Transparency International ČR
Mgr. Martin Kameník – Oživení
PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec – zIndex
kpt. Ing. Julie Nováková Zelená, Ph.D. – Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV
Tato pracovní komise se v roce 2017 sešla 1x.
2. Pracovní komise k transparentnosti státní správy
Předmět činnosti: například problematika implementace zákona o státní službě, usnadnění
přístupu k informacím ze strany veřejnosti, publikování dat v otevřených formátech či omezení
korupčních rizik ve státní službě.
Složení k 31. prosinci 2017:
Mgr. et Mgr. Michal Švec – předseda, Úřad vlády ČR, Oddělení boje s korupcí (od 25. září 2017) 4
Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec – Ministerstvo vnitra
Mgr. Tomáš Kroupa – Ministerstvo vnitra
Ing. Kateřina Vojtová, MPA – Ministerstvo vnitra
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch – Ministerstvo financí
Mgr. Jiří Károly – Ministerstvo práce a sociálních věcí
JUDr. Vít Samek – Českomoravská konfederace odborových svazů
PaedDr. Ivana Dufková – Transparency International ČR
Mgr. Daniel Holý – Oživení
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. – Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze
Ing. Mgr. Oldřich Kužílek – Otevřená společnost
Tato pracovní komise se v roce 2017 sešla 1x.

4

Dosavadní předsedkyně komise Mgr. Martina Houšková byla odvolána ke dni 25. září 2017.

7

3. Pracovní komise k whistleblowingu (k ochraně oznamovatelů korupce)
Předmět činnosti: zejména analýza legislativního a nelegislativního řešení problematiky ochrany
oznamovatelů korupce v ČR, informační osvěta ve společnosti, průzkum mínění mezi zaměstnanci
státní správy.
Složení k 31. prosinci 2017:
Mgr. Bc. Dalibor Fadrný – předseda, Úřad vlády ČR, Oddělení boje s korupcí
JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D. – Ministerstvo financí
Mgr. Barbora Pečivová – Ministerstvo spravedlnosti
Ing. Lubor Barnáš – Ministerstvo obrany
JUDr. Andrea Fáberová a Mgr. Tereza Gráfová – Ministerstvo vnitra (od 13. října 2017) 5
Mgr. Josef Štípský – Ministerstvo vnitra (od 17. února 2017) 6
Mgr. Lucie Kyselová – Ministerstvo práce a sociálních věcí
JUDr. Petr Šulc – Českomoravská konfederace odborových svazů
JUDr. Jiří Žůrek – Úřad pro ochranu osobních údajů
Ing. Janusz Konieczny – Nadační fond proti korupci
Mgr. Petr Leyer – Transparency International ČR
Mgr. Lenka Franková – Oživení
pplk. Ing. Bc. Romana Divincová – Národní centrála proti organizovanému zločinu
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. – Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Mgr. Zdeněk Mandík – Svaz měst a obcí ČR
Tato pracovní komise se v roce 2017 sešla 1x.
4. Pracovní komise ke střetu zájmů
Předmět činnosti: zejména analýza institucionálního zajištění problematiky střetu zájmů, včetně
přípravy návrhu nového zákona o střetu zájmů.
Složení k 31. prosinci 2017:
Mgr. Lenka Píčová – předsedkyně, Úřad vlády ČR, Oddělení boje s korupcí
Ing. Josef Bartoněk – Sdružení místních samospráv ČR
Mgr. Martin Čech – Ministerstvo pro místní rozvoj
Mgr. Ladislav Hejlík – Úřad pro ochranu osobních údajů
Mgr. Magdaléna Klimešová – Frank Bold Society
Mgr. Kateřina Maršálková – Ministerstvo spravedlnosti
5
6

Dosavadní členka Mgr. Kateřina Mojdlová byla odvolána ke dni 13. října 2017.
Dosavadní členka Mgr. Blanka Besserová byla odvolána ke dni 16. ledna 2017.
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Mgr. Marcel Wohlgemuth – Ministerstvo vnitra (od 23. března 2017) 7
Mgr. Ludmila Němcová – Svaz měst a obcí ČR
Mgr. Lenka Petráková – Oživení
Bc. Martin Půta – Asociace krajů ČR, hejtman Libereckého kraje
Ing. Milena Widomská, Ph.D., MBA – Ministerstvo financí
Tato pracovní komise se v roce 2017 nesešla.
5. Koncepční komise
Předmět činnosti: zejména příprava koncepčních materiálů a akčních plánů boje s korupcí,
metodiky hodnocení jednotlivých protikorupčních opatření obsažených v akčních plánech,
hodnocení efektivity akčních plánů, apod.
Složení k 31. prosinci 2017:
Mgr. Bc. Dalibor Fadrný – předseda, Úřad vlády ČR, Oddělení boje s korupcí
Mgr. Marcel Wohlgemuth – Ministerstvo vnitra (od 23. března 2017) 8
Ing. Hana Krejčířová – Ministerstvo spravedlnosti
Mgr. Helena Lišuchová – Ministerstvo spravedlnosti
JUDr. Michaela Katolická – Ministerstvo financí 9
Bc. Kristýna Pokorná – Ministerstvo financí
JUDr. Nora Šejdová – Svaz průmyslu a dopravy ČR
Mgr. Irena Bartoňová Pálková – Hospodářská komora ČR
PhDr. Radim Bureš – Probační a mediační služba ČR
Mgr. Martin Fadrný – Frank Bold Society
Mgr. Branislav Hock, LL.M. – Tilburg Law and Economics Center
Tato pracovní komise se v roce 2017 sešla 7x.
6. Komise k lobbingu
Předmět činnosti: zejména identifikace proveditelných a účinných opatření v oblasti právní úpravy
lobbingu v České republice.
Složení k 31. prosinci 2017:
Mgr. Radana Kubová – předsedkyně, Úřad vlády ČR, Oddělení pro koordinaci procesu hodnocení
dopadů regulace (RIA)
Mgr. Marcel Wohlgemuth – Ministerstvo vnitra (od 23. března 2017) 10
7

Dosavadní člen Mgr. Václav Mlynařík byl odvolán ke dni 17. ledna 2017.
Dosavadní člen Mgr. Václav Mlynařík byl odvolán ke dni 17. ledna 2017.
9
Dosavadní členka JUDr. Michaela Katolická byla odvolána ke dni 22. února 2018. Dnem 22. února 2018 byla
za Ministerstvo financí jmenována Mgr. Markéta Hlavinová.
10
Dosavadní člen Mgr. Václav Mlynařík byl odvolán ke dni 17. ledna 2017.
8

9

JUDr. Pavla Belloňová, Ph.D. – Ministerstvo spravedlnosti
PhDr. Radim Bureš – odborná veřejnost
PaedDr. Ivana Dufková – Transparency International ČR
Mgr. Josef Karlický – Frank Bold Society
Ing. Petr Vymětal, Ph.D. – Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze
PhDr. Václav Nekvapil, Ph.D. – Asociace Public Affairs Agentur
PhDr. Karel Škácha – Nadační fond proti korupci (od 23. března 2017)
Tato pracovní komise se v roce 2017 sešla 5x.
IV. Výstupy
Podle článku 3 odst. 5 Jednacího řádu se z jednání Rady vlády pořizuje vždy písemný záznam,
který se zveřejňuje na internetových stránkách http://www.korupce.cz/ v rubrice „Rada vlády“ –
„Záznamy z jednání“ (http://www.korupce.cz/scripts/detail.php?pgid=1059). Návrhy jednotlivých
záznamů se rozesílají členům Rady vlády, kteří mají možnost se k návrhu záznamu vyjádřit
a uplatnit své připomínky. Za rozeslání záznamu z jednání Rady vlády a jeho zveřejnění
na internetu odpovídá příslušný útvar Úřadu vlády České republiky (Oddělení boje s korupcí).
Zároveň je z každého jednání Rady vlády pořizována tisková zpráva, která je rovněž dostupná
na http://www.korupce.cz/, a to v rubrice „Aktuality a tiskové zprávy“ – „Tiskové zprávy“
(http://www.korupce.cz/scripts/detail.php?pgid=985).
Za stěžejní splněný úkol za rok 2017 je třeba považovat schválení Východisek pro vytvoření
protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017, která byla
přijata usnesením vlády ze dne 29. listopadu 2017 č. 828, a Akčního plánu boje s korupcí na rok
2018, který vláda schválila svým usnesením ze dne 3. ledna 2018 č. 11.

Druh výstupu Rady vlády
Zpráva pro vládu ČR
Zpráva pro mezinárodní instituce
Informace pro vládu ČR
Návrh nelegislativních opatření
Návrh legislativních změn
Připomínky k návrhu zákona

Počet
celkem
2
–
3
–
–
–

Vláda
vzala na
vědomí

schválila
usnesením

odmítla

–
–
3
–
–
–

2
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

V. Rozdělování dotací
Rada vlády nerozhoduje o rozdělování dotací ani se nepodílí na jejich rozdělování.
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VI. Zahraničí
Rada vlády se za Českou republiku podílí prostřednictvím Oddělení boje s korupcí na administraci
členství v mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership).
V roce 2017 byla Česká republika reprezentována na těchto akcích Partnerství pro otevřené
vládnutí:
Termín
konání
akce
06.–08.

Místo konání Téma akce
akce

Kdo reprezentoval

Slovensko,

Open

09.2017

Bratislava

Central and East Europe Exchange

Government

Partnership Ing. František Kučera

Dále byla ze strany Úřadu vlády České republiky k tématům boje s korupcí za Českou republiku
zajištěna účast na níže uvedených akcích:
Termín
konání
akce
29.–31.
03.2017

Mezinárodní
organizace

30.–31.

Evropská
komise

Belgie,

GRECO

Francie,

03.2017

02.–06.

OECD

05.2017
12.–15.

Brusel

Štrasburk
OECD

06.2017

04.07.2017

rakouské
Ministerstvo
spravedlnosti

15.–17.

EPAC/EACN

11.2017

Místo
konání
akce
Francie,
Paříž

Téma akce

Kdo reprezentoval

Working Party of Mgr. Martina Houšková
Senior
Public
Integrity Officials &
OECD 2017 Global
Anti-corruption and
Integrity Forum
protikorupční
Ing. František Kučera
workshop ke sdílení
zkušeností o
korupčních
indikátorech
tréninkový kurz
Ing. František Kučera
evaluátorů GRECO

Working Group on
Bribery in
Paříž
International
Business
Transactions
návštěva
Rakousko,
rakouského registru
Vídeň
lobbistů
(Justizministerium)
Portugalsko, 17. výroční odborná
konference
Lisabon
a generální
shromáždění
EPAC/EACN
Francie,
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Ing. František Kučera

Mgr. Dalibor Fadrný

Ing. František Kučera

VII. Výdaje na činnost Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí na 2017
Veškeré činnosti související s fungováním Rady vlády jsou financovány z rozpočtu útvaru Úřadu
vlády České republiky odpovědného za plnění koordinace boje s korupcí (Oddělení boje
s korupcí).
Mzdy a platy zaměstnanců
Povinné pojistné
Výdaje na tuzemské služební cesty
Výdaje na zahraniční služební cesty
Odměny členům Rady vlády
Cestovné členů, případně expertů
Externí zakázky sledované podle Rady vlády celkem
OON – DPP
z toho
OON – DPČ (včetně povinného pojistného)
fakturované
Telefony
Pohoštění celkem
Jiné přímo zjistitelné výdaje
Účelově přidělené prostředky
CELKEM
Počet zaměstnanců podle platových tříd k 31. prosinci 2017
PT 7–9
0
PT 10
0
PT 11
0
PT 12
1
PT 13
2
PT 14
4
CELKEM
7

3 795 125,00 Kč
1 290 338,00 Kč
4.504,00 Kč
102.091,54 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
5 453,23 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
5 197 511,77 Kč
Z toho na částečný úvazek
0
0
0
0
0
0
0

VIII. Plán činnosti v roce 2018
Primárním úkolem Rady vlády v roce 2018 bude připomínkovat 16 vybraných návrhů právních
předpisů, u nichž je v Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018 schváleným
usnesením vlády ze dne 7. února 2018 č. 91 uvedeno označení „Ano“ v kolonce „Projednání
na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí“. Jedná se o tyto návrhy (řazeno chronologicky podle
předpokládaného termínu projednávání):
1.

věcný záměr zákona o národní rozvojové bance České republiky,

2.

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona
č. 183/2017 Sb.,

3.

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a některé
další zákony,

12

4.

návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České
republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů,

5.

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony,

6.

návrh 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,

7.

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,

8.

věcný záměr zákona o Národním zdravotnickém informačním systému,

9.

návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním
zprostředkování),

10. návrh zákona o ochraně oznamovatelů,
11. návrh zákona o podpoře sportu,
12. věcný záměr zákona o sociálním bydlení,
13. věcný záměr energetického zákona,
14. věcný záměr zákona o zpravodajských službách České republiky,
15. návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů,
16. návrh zákona o lobbingu.
U ostatních návrhů právních předpisů 11 bude hodnocení korupčních rizik (CIA) rovněž sledováno,
ovšem pouze v rámci mezirezortního připomínkového řízení, neboť předsedou Rady vlády
je ministr spravedlnosti, který je povinným připomínkovým místem. Rada vlády nebo pracovní
komise budou rovněž projednávat i nelegislativní materiály, jejichž předložení stanovuje především
Akční plán boje s korupcí na rok 2018.
Mezi nelegislativní materiály, které by měla Rada vlády projednávat, patří (řazeno chronologicky
podle předpokládaného termínu projednávání):
1.

Harmonogram činnosti Rady vlády v roce 2018

2.

Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2017
(per rollam),

3.

Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022,

4.

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí v roce 2017 (per rollam),

5.

Změna Rámcového rezortního interního protikorupčního programu,

6.

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018–2020,

11

Podle Legislativních pravidel vlády se tato povinnost konkrétně týká věcných záměrů [čl. 4 odst. 1 písm. h)], důvodových zpráv jako
součást návrhu zákona [čl. 9 odst. 2 písm. i)], odůvodnění obecné části návrhu nařízení vlády [čl. 14 odst. 1 písm. h)] a odůvodnění
obecné části návrhu vyhlášky (čl. 16 odst. 4).
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7.

Etický kodex člena vlády,

8.

Závěrečná sebehodnotící zpráva o stavu plnění závazků vyplývajících z Akčního plánu České
republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016–2018 (per rollam),

9.

Akční plán boje s korupcí na rok 2019 (vázáno na schválení Vládní koncepce boje s korupcí
na léta 2018 až 2022),

10. Sektorová analýza zabývající se korupcí ve zdravotnictví.

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Elektronicky podepsáno:21.05.2018 16:34:21
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