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Předseda a členové
Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí (dále jen „Vládní výbor“) vznikl na základě
usnesení vlády ze dne 27. dubna 2011 č. 315. Tímto usnesením byl jmenován Mgr. Radek
John předsedou Vládního výboru. Usnesením vlády ze dne 13. července 2011 č. 518 byl však
Mgr. Radek John odvolán z funkce předsedy Vládního výboru a s účinností od 14. července
2011 byla jmenována předsedkyní Vládního výboru Mgr. Karolína Peake. Bylo jí uloženo
do 15. srpna 2011 předložit návrh statutu a jednacího řádu Vládního výboru a návrh
na jmenování členů tohoto výboru, neboť za dobu, kdy byl Mgr. Radek John ve funkci, nebyl
Vládní výbor ustaven, a tudíž ani nevykonával žádnou činnost.
Dne 17. srpna 2011 vláda České republiky schválila usnesením č. 618 statut Vládního výboru
(dále jen „Statut“) a jednací řád Vládního výboru (dále jen „Jednací řád“).
Dle Statutu je Vládní výbor poradním orgánem pro oblast boje s korupcí a pro oblast
hodnocení korupčních rizik (CIA) v rámci legislativního procesu. Základním úkolem
Vládního výboru je koordinovat boj s korupcí v souladu se strategií vlády v boji proti korupci1
a kontrolovat plnění úkolů zadaných v této oblasti jednotlivým rezortům. V čele Vládního
výboru je místopředsedkyně vlády ČR a předsedkyně Legislativní rady vlády Mgr. Karolína
Peake. Dalšími členy jsou:

1

Strategie vlády v boje s korupcí na období let 2011 a 2012, schválená usnesením vlády ze den 5. ledna 2011
č. 1, ve znění usnesení vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 65, usnesení vlády ze dne 18. května 2011 č. 370,
usnesením vlády ze dne 16. listopadu 2011 č. 837 a usnesení vlády ze dne 16. května 2012 č. 346.
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Jméno

Funkce v reprezentované
instituci

Mgr. Radek John

Funkce
ve výboru
předseda

Členem výboru
od-do
27. dubna 2011
-13. července 2011
14. července 2011 dosud

Mgr. Karolína Peake

místopředsedkyně vlády ČR
a předsedkyně Legislativní rady

předsedkyně

Karel Schwarzenberg

ministr zahraničních věcí

člen

17. srpna 2011 - dosud

Jan Kubice

ministr vnitra

člen

17. srpna 2011 - dosud

JUDr. Jiří Pospíšil

ministr spravedlnosti

člen

17. srpna 2011 - dosud

Ing. Miroslav Kalousek

ministr financí

člen

17. srpna 2011 - dosud

RNDr. Alexandr Vondra

ministr obrany

člen

17. srpna 2011 - dosud

Ing. Kamil Jankovský

ministr pro místní rozvoj

člen

17. srpna 2011 - dosud

Mgr. Pavel Dobeš

ministr dopravy

člen

17. srpna 2011 - dosud

Výkonným tajemníkem Vládního výboru je dle Statutu náměstek místopředsedkyně vlády
ČR, který řídí útvar Úřadu vlády České republiky, do jehož působnosti náleží koordinace boje
s korupcí. Tuto funkci od 17. srpna 2011 zastává Ing. Robert Vacek a příslušným útvarem
je Sekce pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády ČR. Tento útvar rovněž zajišťuje
administrativně, technicky a organizačně činnost Vládního výboru. Na této činnosti se podílí
zejména Ing. Veronika Šebková a JUDr. Jan Horník.
Způsob svolávání a zasedání jednotlivých jednání Vládního výboru upravuje vnitřní předpis
Vládního výboru, kterým je Jednací řád. Vládní výbor je způsobilý jednat a přijímat závěry,
pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Stanoviska se přijímají hlasováním.
Pro přijetí stanoviska je třeba nadpoloviční většina všech členů, tedy v daném případě 5 hlasů
(z 8). Člen Vládního výboru se může dát na zasedání zastoupit náhradníkem, který však nemá
právo hlasovat.
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Přehled činnosti - průběh jednání
Přehled činnosti (četnost jednání)
Dle harmonogramu jednání Vládního výboru2 se mělo jednání konat vždy první středu
v měsíci po skončení schůze vlády. Následující tabulka popisuje reálný harmonogram jednání
v roce 2011.
Funkce

1. jednání konané 5. října 2011
Stav

předsedkyně

přítomna

ministr dopravy

nepřítomen

ministr financí

přítomen

ministr obrany

nepřítomen

ministr pro místní rozvoj

nepřítomen

ministr spravedlnosti

přítomen

ministr vnitra

přítomen

ministr zahraničních věcí

nepřítomen

výkonný tajemník

přítomen
2. plánované jednání

2. jednání bylo svoláno na 2. listopadu 2011. Z důvodu jednání Poslanecké sněmovny, které trvalo
dlouho do noci, bylo jednání zrušeno a přesunuto na 16. listopadu 2011.

Funkce

2. jednání konané 16. listopadu 2011
Stav

předsedkyně

přítomna

ministr dopravy

přítomen

ministr financí

nepřítomen

ministr obrany

přítomen

ministr pro místní rozvoj

přítomen

ministr spravedlnosti

přítomen

ministr vnitra

nepřítomen

ministr zahraničních věcí

nepřítomen

výkonný tajemník

přítomen
3. plánované jednání

2

Na internetových stránkách www.vlada.cz je uveřejněn harmonogram jednání. Přesná adresa
je http://www.vlada.cz/cz/ppov/boj-s-korupci/zaznamy-jednani/harmonogram-jednani-vladniho-vyboru-prokoordinaci-boje-s-korupci-88290/.
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3. jednání svolané na 30. listopadu 2011 - zrušeno z důvodu porady ekonomických ministrů.
3. jednání svolané na 14. prosince 2011 - zrušeno z důvodu jednání ministrů ODS. Dále byl omluven
ministr zahraničních věcí.
3. jednání svolané na 21. prosince 2011 - zrušeno z důvodu omluvy ministrů obrany, spravedlnosti,
vnitra a zahraničních věcí.

Pozn.: V pořadí 3. jednání Vládního výboru se nakonec uskutečnilo dne 4. ledna 2012.

Průběh jednání
První jednání Vládního výboru konané dne 5. října 2011.
Program jednání:
1.

Závěry z jednání Poradního sboru předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci
boje s korupcí konaného dne 19. září 2011

•

Zavedení účinné lítosti do trestního zákoníku

•

Změna systému financování politických stran

•

Národní evidence účtů

2.

Problematika komunálních voleb v obci Krupka

3.

Aktuální legislativní proces s dopady na protikorupční opatření

•

4.

„Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění
pozdějších předpisů
Různé

Na jednání se dostavila předsedkyně Vládního výboru a ministři financí, vnitra, spravedlnosti
a výkonný tajemník. Ostatní ministři, tj. ministr zahraničních věcí, pro místní rozvoj a obrany,
za sebe poslali náhradníka, ministr dopravy se nedostavil, ani za něho nebyl přítomen
náhradník. I když Vládní výbor nebyl dle článku 4 Jednacího řádu usnášeníschopný,
předsedkyně Vládního výboru jednání zahájila tak, aby o tématech navržených na programu
proběhla alespoň diskuze.
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Přestože Vládní výbor nebyl usnášeníschopný, neboť tento je způsobilý přijímat závěry,
pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů (tzn. 5 z 8), a o žádném stanovisku
nebylo hlasováno, Vládní výbor došel po proběhlé diskusi k závěru, že účinná lítost je účinný
nástroj odhalování korupce, ale je zapotřebí další odborné diskuze a zajištění souladu tohoto
záměru s mezinárodními závazky.
Bod týkající se změny systému financování politických stran byl přesunut na příští jednání
z důvodu rozeslání legislativního materiálu Ministerstva vnitra, jehož následné připomínky
byly podkladem pro další projednávání tohoto bodu.
U bodu týkajícího se Národní evidence účtů3 ministr financí uvedl, že pokud mu vláda neuloží
materiál, byť dopracovaný či přepracovaný, opětovně předložit, nehodlá ministr materiál
znovu předkládat. Předsedkyně Vládního výboru proto navrhla, že tento bod předloží
na jednání K9.
U ostatních bodů Vládní výbor nedošel k závěru.

Druhé jednání Vládního výboru konané dne 16. listopadu 2011.

Program jednání:
1. Závěry z jednání Poradního sboru předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje
s korupcí konaných ve dnech 17. října 2011 a 14. listopadu 2011
2. Návrh zákona o veřejném dohledu nad financováním politických stran a politických
hnutí o změně některých dalších zákonů
3. Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
4. Aktuální legislativní proces s dopady na protikorupční opatření – nesplněné
3

Úkol č. 3.11 Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, na základě něhož Ministerstvo
financí zpracovalo technicko-ekonomickou a legislativní analýzu vhodnosti zefektivnění systému zjišťování
informací z finančního sektoru oprávněnými orgány včetně souvisejících dopadů, a to s návrhem na zřízení
Národní evidence účtů. Vláda materiál zevrubně projednávala dne 10. 8. 2011 a s předloženým návrhem
usnesení vlády nesouhlasila (pro návrh hlasovalo pouze 7 ze 13 přítomných členů vlády).
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a neplněné úkoly (v příloze označeno červeně)
•

Úkol 1.3 (MF) - Úprava podmínek pro nakládání s majetkem právnických osob
zřizovaných státem nebo územními samosprávnými celky a společností s majetkovou účastí
státu

•

Úkol 1.8 (MV) - Zavedení institutu „testů spolehlivosti“ pro další osoby
působící v orgánech veřejné moci
 Diskuse nad dalším plněním úkolu

•
•

Úkol 1.12 (MV / MS) - Zavedení registru přestupků
Úkol 1.14 (MV) - Zajištění systémového vzdělávání zaměstnanců veřejné
správy v problematice boje proti korupci

•

Úkol 2.1 (MMR) - Změna zákona o veřejných zakázkách

•

Úkol 2.3 (MF) - Úprava centrální adresy



Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a
zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění
pozdějších předpisů

•

Úkol 3.6 (MV) - Analýza institutu účinné lítosti

•

Úkol 3.10 (MS) - Podpora elektronického trestního řízení

•

Úkol 4.1 (MS) - Posílení nezávislosti a odpovědnosti státního zastupitelství
za výkon svěřené pravomoci
Teze věcného záměru nového zákona o státním zastupitelství - ústní


informace o stavu
•

Úkol 4.4 (MF) - Analýza možností odčerpávat majetek pocházející
z nelegitimních zdrojů mimotrestními prostředky

•

Úkol 5.2 (MV / ÚV) - Změna Jednacího řádu Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky a Jednacího řádu Senátu Parlamentu České republiky

•

Úkol 5.6 (MV / ÚV) - Zavedení povinných hodnocení korupčních rizik (CIA)
5. Zvažované změny ve struktuře útvarů Policie ČR s celostátní působností (představení a
zdůvodnění zvažovaných změn)
6. Různé
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Na druhé jednání Vládního výboru se dostavila předsedkyně Vládního výboru a ministři
spravedlnosti, pro místní rozvoj, obrany, dopravy a výkonný tajemník. Ministři zahraničních
věcí a vnitra za sebe poslali náhradníka, ministr financí se nedostavil, ani za něho nebyl
přítomen náhradník.
Vzhledem k usnášeníschopnosti Vládního výboru došlo k hlasování o návrhu stanoviska,
které jediné bylo navrženo k odhlasování.
Návrh stanoviska:
Vládní výbor
a) bere na vědomí stanovisko OECD ve věci znovuzavedení institutu účinné lítosti,
b) podporuje návrh na znovuzavedení institutu účinné lítosti,
c) ukládá a doporučuje ministru spravedlnosti jako gestorovi a místopředsedkyni vlády
jako spolugestorovi připravit návrh na znovuzavedení institutu účinné lítosti pro
korupční trestné činny.
Hlasování:
5 PRO (místopředsedkyně vlády, ministr spravedlnosti, ministr obrany, ministr dopravy,
ministr pro místní rozvoj) – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
Stanovisko bylo schváleno.

U ostatních bodů proběhla diskuse, jež je zaznamenána v záznamech z jednání.
Třetí jednání se do konce roku 2011 neuskutečnilo.

Výstupy
Dle článku 3 odst. 8 Jednacího řádu se jednotlivé záznamy z jednání Vládního výboru
rozesílají členům Vládního výboru, kteří mají možnost se k návrhu záznamu vyjádřit,
a to zpravidla ve lhůtě do 5 pracovních dnů. Záznam se rovněž zveřejňuje na internetové
stránce Úřadu vlády ČR. Za rozeslání záznamu (z pravidla do 10 pracovních dnů po skončení
jednání) z jednání Vládního výboru a jeho zveřejnění na internetové stránce vlády ČR
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odpovídá Sekce pro koordinaci boje s korupcí. 4 Záznamy ze dvou jednání Vládního výboru
uskutečněné v roce 2011 jsou přílohou.

Poradní sbor předsedkyně Vládního výboru
Vládní výbor si dle čl. 5 Statutu nezřídil žádný poradní sbor, a tím pádem ani pracovní komisi
v rámci poradního sboru.
Přesto z důvodu zjištění názorů, stanovisek apod. odborné veřejnosti analogicky dle článku 5
Statutu si dne 19. září 2011 ustanovila Poradní sbor předsedkyně Vládního výboru (dále jen
„Poradní sbor“). Úkolem Poradního sboru je především nalézání nejvhodnějších podob
protikorupčních opatření, přijímání stanovisek k protikorupčním návrhům jiných subjektů,
definování zásadních priorit vládní protikorupční politiky, aktivní vyhledávání oblastí výkonu
veřejné správy, které jsou z hlediska potenciálního korupčního prostoru nejrizikovější s cílem
naplňování protikorupční strategie. Smyslem je tak poskytnout předsedkyni Vládního výboru
podklady k naplňování jednotlivých bodů Strategie a odborná vyjádření k jednotlivým
protikorupční opatřením.

Složení a zřízení Poradního sboru
Členy Poradního sboru jsou odborníci z odborníků státní správy a neziskového sektoru.
•

pplk. Mgr. Zbyněk Bureš – Generální inspekce bezpečnostních sborů

•

JUDr. Milan Cícer – ředitel Finančního analytického útvaru Ministerstva financí

•

Mgr. Pavel Herman - poradce předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

•

Ladislav Jakl – tajemník prezidenta republiky a ředitel Odboru politického Kanceláře
prezidenta republiky

•

Mgr. Martin Kameník – člen sdružení Oživení, o.s.

•

JUDr. Zdeněk Kasal – ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality
Nejvyššího státního zastupitelství

4

Na internetových stránkách www.vlada.cz jsou uveřejněny záznamy z jednání. Přesná adresa
je http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=855.
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•

Mgr. Jiří Knitl - Nadace Open Society Fund Praha

•

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek - poradce pro otevřenost veřejné správy, Otevřená společnost,
o.p.s.

•

plk. Mgr. Tomáš Martinec – ředitel Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality
Služby kriminální policie a vyšetřování

•

JUDr. Stanislav Mečl – náměstek nejvyššího státního zástupce

•

Ing. Štěpán Rattay – předseda sdružení Oživení, o.s.

•

Ing. Robert Vacek - náměstek místopředsedkyně vlády a výkonný tajemník Vládního
výboru pro koordinaci boje s korupcí

Přísedící:
•

zástupce Transparency International – Česká republika, o.p.s.

Činnost Poradního sboru
První jednání Poradního sboru se uskutečnilo dne 19. září 2011. Mezi stěžejní body jednání
patřil návrh Ministerstva vnitra na změnu systému financování politických stran, dále návrh
na zřízení Národní evidence účtů a zavedení účinné lítosti do trestního zákoníku.

Druhé jednání Poradního sboru se uskutečnilo dne 17. října 2011. Mezi projednávané body
bylo opět zařazeno financování politických stran. Dále se diskutovalo nad rozšířením testů
spolehlivosti na další osoby působící v orgánech veřejné moci a metodikou CIA (hodnocení
korupčních rizik).

Třetí jednání Poradního sboru se uskutečnilo dne 14. listopadu 2011, na němž se diskutovalo
nad návrhem Ministerstva spravedlnosti na řešení otázky anonymních akcií a rozšíření testů
spolehlivosti na další osoby působící v orgánech veřejné moci. Dále byl Poradní sbor
seznámen s iniciativou Open Government Partnership.
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Poslední jednání v roce 2011 se uskutečnilo dne 28. listopadu 2011, na kterém Poradní sbor
připomínkoval tyto materiály: novela zákonů o územních samosprávných celcích, Analýza
účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím a novela tiskového zákona.

Poradní sbor se schází dle potřeby, zpravidla jednou měsíčně. Z jeho jednání je pořizován
zápis, který slouží jako podklad pro jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí.
Zápisy obsahující závěry z jednání Poradního sboru jsou uveřejněny na internetových
stránkách www.vlada.cz.5 Zápisy ze čtyř jednání Poradního sboru jsou přílohou.

Výdaje na činnost Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí
na 2011
Veškeré činnosti související s fungováním Vládního výboru jsou financovány z rozpočtu
Sekce pro koordinaci boje s korupcí (dále jen též jako „SKK“). Dle přílohy k usnesení vlády
ze dne 27. dubna 2011 č. 315 bylo finanční zajištění SKK na rok 2011 stanoveno v celkové
výši 21 603 220,- Kč. Z důvodu počátku fungování SKK od 14. července 2011 byla celková
částka krácena na 15 173 000,- Kč.

Plán činnosti v roce 2012
V souladu se Statutem se bude i v roce 2012 Vládní výbor zabývat koordinací plnění úkolů
obsažených ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (dále jen
„Strategie“). Mezi nejzásadnější úkoly v roce 2012 patří:
1)

Úkoly 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.3 a 5.7 Strategie – novela zákonů o územních
samosprávných celcích a některých dalších zákonů
→ předkládá ministr vnitra v termínu do 28. února 2012 (legislativní opatření)

5

Viz http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=918.
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2)

Úkol 1.3 Strategie - Úprava podmínek pro nakládání s majetkem právnických
osob zřizovaných státem nebo územními samosprávnými celky a společností
s majetkovou účastí státu
→ překládá ministr financí v termínu do
a) 30. června 2012 (analýza)
b) 30. září 2012 (návrh legislativního řešení)

3)

Úkol 1.7 Strategie - Zvýšení efektivity výkonu a stabilizace státní správy
prostřednictvím nového zákona o úřednících
→ předkládá ministr vnitra v termínu do 30. září 2012 (paragrafované znění zákona)

4)

Úkol 1.12 Strategie - Zavedení registru přestupků
→ předkládá ministr spravedlnosti v termínu do 30. června 2012 (návrh legislativního
řešení)

5)

Úkol 1.15 Strategie – Zefektivnění systému svobodného přístupu k informacím
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
→ předkládá ministr vnitra v termínu do 30. října 2012 (návrh novely zákona)

6)

Úkol 1.18 Strategie - Analýza whistleblowingu a ochrany oznamovatelů
korupčního jednání
→ předkládá místopředsedkyně vlády v termínu do 31. května 2012 (analýza)

7)

Úkol 2.3 – Zvýšení transparentnosti nakládání s veřejným majetkem
→ předkládají ministři vnitra a financí v termínu do 31. srpna 2012 (analýza)

8)

Úkol 3.6 Strategie – Analýza institutu účinné lítosti
→ překládá ministr spravedlnosti v termínu do 31. října 2012 (novela trestního zákoníku)

9)

Úkol 4.1 Strategie - Posílení nezávislosti a odpovědnosti státního zastupitelství
za výkon svěřené pravomoci
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→ předkládá ministr spravedlnosti v termínu do
a) 29. února 2012 (věcný záměr)
b) 30. června 2012 (návrh zákona)
10)

Úkol 5.4 Strategie - Zprůhlednění financování politických stran
→ předkládá ministr vnitra v termínu do 31. května 2012 (návrh zákona)

11)

Úkol 5.5 Strategie - Analýza komplexní právní úpravy v oblasti lobbingu
→ předkládá místopředsedkyně vlády v termínu do 31. srpna 2012 (návrh zákona)

12)

Úkol 5.6 Strategie - Zavedení povinných hodnocení korupčních rizik (CIA)
→ předkládá místopředsedkyně vlády v termínu do 30. června 2012 (metodika CIA)

Současně bylo Vládnímu výboru usnesením vlády ze dne 25. ledna 2012 č. 57 uloženo zajistit
koordinaci legislativních prací při reformě státního zastupitelství a Policie České republiky.
Přibližně v červnu 2012 budou zahájeny práce na nové protikorupční strategii vlády.

Závěr
Předložená zpráva o činnosti Vládního výboru v roce 2011 byla zpracována Sekcí pro
koordinace boje s korupcí. Důvodem pouze dvou jednání Vládního výboru bylo schválení
usnesení č. 618 Statutu a Jednacího řádu Vládního výboru až 17. srpna 2011. Teprve
po schválení Statutu a Jednacího řádu mohl Vládní výbor začít vyvíjet svou činnost. Dalším
důvodem, proč se Vládní výbor konal pouze dvakrát, byly časté omluvy jednotlivých ministrů
z jednání, čímž bylo předem známo, že Vládní výbor by nebyl usnášeníschopný.
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Přílohy:
1) záznam z jednání Vládního výboru konaného dne 5. října 2011
2) záznam z jednání Vládního výboru konaného dne 16. listopadu 2011
3) zápis z jednání Poradního sboru konaného dne 19. září 2011
4) zápis z jednání Poradního sboru konaného dne 17. října 2011
5) zápis z jednání Poradního sboru konaného dne 14. listopadu 2011
6) zápis z jednání Poradního sboru konaného dne 28. listopadu 2011
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