ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ
MEZIREZORTNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY PRO BOJ S KORUPCÍ
konaného v roce 2019
Datum a místo konání Mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí (MKS): 5. dubna 2019,
Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16 od 10:00 hodin
Účastníci: viz prezenční listina

1) Zahájení jednání a organizační záležitosti
Jednání zahájil Mgr. Bc. Dalibor Fadrný, vedoucí Oddělení boje proti korupci (OBK). Úvodem přivítal
přítomné, sdělil organizační záležitosti a představil program jednání:
1. Zahájení jednání, organizační záležitosti, rekapitulace od posledního setkání
2. aktualizace členů MKS
3. Protikorupční vzdělávání
4. Aktualizace RRIPP
5. Příprava monitoringu RIPP a IPP
6. harmonogram dalších aktivit MKS
7. Různé
Organizační změna
 Od 1. 1. 2019 je OBK součástí Odboru střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti,
sídlí na Orebitské 18.

Rekapitulace aktivit
Dalibor Fadrný (OBK) zrekapituloval aktivity v boji s korupcí od posledního setkání konaného
dne 21. září 2018:
Legislativní aktivity:
 Vládě byl 27. 12. 2018 předložen návrh zákona o lobbování + změnový zákon. Návrh zahrnuje definici
lobbování jako legitimní činnosti při dodržení stanovených pravidel, zřízení registru lobbistů
a lobbovaných pod správou Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.
Legislativní rada vlády přerušila jeho projednávání. Upravený návrh byl vládě předložen v dubnu 2019.
 Návrh zákona na ochranu oznamovatelů + změnový zákon. Projednávání návrhu zákona bylo dne
18. 4. 2019 přerušeno Legislativní radou vlády. (Návrh byl k projednání na vládě znovu předložen dne
14. 5. 2019)
Nelegislativní aktivity:
 Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022. Schválena Usnesením vlády České republiky ze
dne 17. prosince 2018 č. 855.
 Akční plán boje s korupcí na rok 2019. Schválen usnesením vlády České republiky ze dne 11. března
2019 č. 170.
 Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2018. (Schváleno
usnesením vlády České republiky ze dne 15. dubna 2019 č. 261).
Dotaz Tomáše Kroutila (MPSV) na zapojení rezortů do sektorových analýz, bylo vysvětleno: týká se jen
uvedených rezortů (nikoliv všech), může však být vládou rozšířeno.

2) Aktualizace členů MKS
Změny ve složení MKS představil Mgr. Jaroslav Neubauer (OBK):
Seznam členů MKS aktualizovaný k datu 5. dubna 2019 je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
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[Sem zadejte text.]
Noví členové MKS:
MD – Mgr. Michal Svěrák a Mgr. Ondřej Bis
MSp – Mgr. Jaroslav Neubauer
MZ – Ing. Tereza Pavlíčková
Finanční analytický úřad – Ing. Vladimír Cerha a Bc. Petr Vydra
GFŘ – Ing. Jan Minařík
ÚZSVM – Mgr. Pavel Baláž
GIBS – plk. Mgr. Josef Ježek
NBÚ – Mgr. Viktor Šelmeci a PhDr. Jiří Bašta
RRTV – Magdaléna Vránková
Úřad vlády ČR – Dana Podroužková
Kontrola splnění úkolů z jednání dne 21. září 2018:
o 1/2011/M (trvalý) – úkol plněn průběžně. Pokud by člen MKS na svém pracovišti končil, a tudíž již
nadále nezastupovali rezort v MKS, aby předal svému nástupci veškeré podklady a informace
týkající se členství v MKS, včetně potřebnosti nahlášení změny kontaktní osoby a jejích údajů.
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 Jaroslavu Neubauerovi telefonicky nebo
e-mailem na jneubauer@msp.justice.cz a v kopii na e-mail dfadrny@msp.justice.cz.

3) Protikorupční vzdělávání
Byla vytvořena pracovní skupina k protikorupčnímu vzdělávání, která připravila vzorovou prezentaci
k protikorupčnímu vzdělávání a materiál pro školitele. Tyto materiály jsou k dispozici na webu
www.korupce.cz. Dále se ve dnech 7. a 10. prosince 2018 uskutečnila školení lektorů jednotlivých rezortů,
kteří mohou dále provádět protikorupční školení ve svých organizacích.
Dalibor Fadrný jmenoval členy pracovní skupiny a poděkoval jim za jejich práci:
JUDr. Simona Bílá Srníková – Ministerstvo vnitra
Mgr. Ondřej Bis – Ministerstvo dopravy
Mgr. Bc. Tomáš Bořuta – Státní správa hmotných rezerv
kpt. Mgr. Ing. Martin Horák – Generální ředitelství cel
JUDr. Jan Horník, Ph.D. – Úřad vlády ČR
Ing. Dana Lauková – Generální finanční ředitelství
Ing. Dominika Pešáková – Ministerstvo pro místní rozvoj
Mgr. Jan Potucký – Ministerstvo vnitra
pplk. JUDr. Jiří Pokorný – Policejní prezidium ČR
pplk. Mgr. Martin Strouhal – Generální inspekce bezpečnostních sborů
PhDr. Ondřej Vanke, MBA – Ministerstvo spravedlnosti
RNDr. Hana Žufanová, Ph.D. – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

4) Shrnutí aktualizace RRIPP
Aktualizace RRIPP byla schválena usnesením vlády 20. listopadu 2018 č. 769.
Hlavní změny:
 Zveřejňování profesních životopisů pouze se souhlasem.
 Příloha č. 2 - „Rozsah informací o zveřejňovaných poradcích a poradních orgánech“ v návaznosti na
GDPR.
 Příloha č. 3 - „Doporučení k řízení korupčních rizik“, která má s využitím příkladů dobré praxe sjednotit
a doporučit postupy v řízení a mapování korupčních rizik.
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Barbora Boschat (MF) vznesla dotaz na délku (dobu) zveřejnění informací o poradcích, a zda ponechat
informace zveřejněné před účinností GDPR (tj. zřejmě bez Souhlasu). Doporučuje se informace o poradcích
zveřejňovat po dobu 5 let a po tuto dobu ponechat (v nezměněném rozsahu přes absenci Souhlasu) informace
zveřejněné před GDPR.

5) Příprava monitoringu RIPP a IPP
Na základě Akčního plánu boje s korupcí na rok 2019 proběhne letos monitoring úrovně RIPP jednotlivých
rezortů a IPP správních úřadů. Monitoring probíhá pravidelně každé dva roky jako individuální dvoustranná
jednání, která se měla uskutečnit do 30. června 2019. Výsledkem bude zpráva o úrovni RIPP (předpokládaný
termín zpracování zprávy je 30. září 2019). Jaroslav Neubauer (OBK) požádal přítomné o návrh tří termínů
(mimo pondělí), ve kterých by se monitoring RIPP na jednotlivých úřadech uskutečnil. Z jednání bude
vypracován krátký zápis. Nejde o kontrolu, ale o informativní schůzku.
Úkol č. 1/2019/
Termín:
12. 4. 2019
Zodpovídá:
všichni
Úkol:
Zaslat návrhy 3 termínů na konání schůzky (mimo pondělí) ve věci monitoringu
rezortního interního protikorupčního programu (v době od 23. 4. 2019 do 28. 6. 2019),
a to e-mailem na jneubauer@msp.justice.cz.
Dotaz: Budou navštíveny všechny rezorty? Ano, budou navštívena všechna ministerstva a ústřední správní
úřady. V dalších organizacích bude monitoring IPP proveden, pokud o to organizace sama požádá.

6) Harmonogram dalších aktivit MKS
Úkoly pro letošní rok:




Monitoring RRIPP – priorita na tento rok
Protikorupční vzdělávání – min. 1 vzdělávání pro školitele (v závislosti na zájmu)
Jednoduchá metodika k profesním životopisům

7) Různé
Martin Horák (GŘC): Co je nového v oblasti etických kodexů?
Jsou primárně v gesci sekce pro státní službu MV. Dalibor Fadrný (OBK) představil předsedu pracovní
skupiny MV k revizi pravidel etiky pana Michala Svěráka (MD), skupina připravuje revizi služebního
předpisu náměstka vnitra pro státní službu ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky
státních zaměstnanců. Michal Svěrák (MD) na dotaz doplnil, že členy pracovní skupiny jsou lidé s bližším
vztahem k tématu. Zastoupení není průřezové, ale odborné. Až budou připravena nová pravidla etiky,
proběhne standardní připomínkové řízení.
Závěrem jednání Dalibor Fadrný poděkoval za spolupráci a součinnost a jednání v 11:30 hodin ukončil.
Příští jednání bude svoláno nejpozději v červnu 2019.

Přílohy:
- Seznam členů Mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí aktualizovaný k datu 5. dubna 2019
V Praze 14. května 2019
Zapsal: Tomáš Obruba v. r.
Schválil: Dalibor Fadrný v. r.
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