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Záznam z 12. jednání pracovní komise 

předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí 

k hospodárnému nakládání s majetkem státu 

 
konané ve čtvrtek 19. července 2018 10:00-11:15 hod. 

v budově Úřadu vlády (Strakova akademie), místnost č. 179 
 

 
 
Přítomní členové: 
Ing. František Kučera, předseda, Úřad vlády ČR, Oddělení boje s korupcí 
Mgr. Tereza Koucká Höfferová, Nejvyšší kontrolní úřad 
Ing. Hana Ondrušková, Ministerstvo financí 
Mgr. Martin Čech, Ministerstvo pro místní rozvoj 
JUDr. Lukáš Králík, Ph.D., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
 
Omluvení členové s náhradou: 
Mgr. Martin Kameník, Oživení   (náhradník Mgr. Marek Zelenka) 
Mgr. Petr Leyer, Transparency International (náhradník Apolena Ondráčková) 
 
Omluvení členové: 
Mgr. Irena Bartoňová Pálková, Hospodářská komora ČR 
kpt. Ing. Julie Nováková Zelená, Ph.D., NCOZ SKPV 
Ing. Veronika Kovaříková (Szentiványiová), Platforma pro transparentní veřejné zakázky – 
American Chamber of Commerce 
PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec, zIndex 
 
Přítomní hosté: 
Ing. Iveta Korbelová, Úřad vlády ČR, Oddělení boje s korupcí 
Mgr. Andrea Vuongová, Ministerstvo financí 
Nelly Tomčíková, Platforma pro transparentní veřejné zakázky – American Chamber 
of Commerce 
 
 
Průběh jednání 
 
 
1) Zahájení jednání 

Předseda František Kučera (ÚV ČR) přivítal členy pracovní komise předsedy Rady vlády 
pro koordinaci boje s korupcí k hospodárnému nakládání s majetkem státu (dále jen 
„pracovní komise“) a pozvané hosty. Konstatoval, že pracovní komise je v počtu 
7 přítomných členů nebo jejich zástupců usnášeníschopná. Všem přítomným představil 
Program jednání s navrhovanými změnami. S navrženým programem přítomní souhlasili.  
 
Marek Zelenka (Oživení) požádal, zda by mohly být přednostně projednány dokumenty 
od NNO, které byly členům pracovní komise před jednáním rozeslány. 
 
 
 



Úřad vlády České republiky 
Oddělení boje s korupcí 

 

 

Stránka 2 (celkem 4) 
 

2) Dokumenty od NNO 
 
František Kučera (ÚV ČR) objasnil, že tyto dokumenty byly v úterý 17. července 2018 
projednány na 18. jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí (dále jen „Rada vlády“), 
kde předseda Rady vlády udělil Oddělení boje s korupcí úkol - na základě těchto 
podkladových dokumentů získat a koordinovat reakce ze strany jednotlivých resortů. Sdělil, 
že k této záležitosti se předpokládají další jednání, proto považoval za důležité s touto 
skutečností seznámit i členy pracovní komise.  
 
Marek Zelenka (Oživení) přítomným sdělil, že se jedná o dokumenty, které byly 
vypracované již v lednu 2018, a to na základě požadavku předsedy vlády v rámci lednového 
jednání Rady vlády, a dodal, že bohužel se tyto dokumenty objevily až nyní, ale že oceňuje, 
že řada požadavků je již zapracována v připravované Vládní koncepci boje s korupcí na léta 
2018 až 2022. 
 
Martin Čech (MMR) řekl, že vítá především dokument týkající se metodik. Sdělil, že čím více 
budou metodiky zmiňovány na různých fórech, tím lépe, protože je nutná součinnost 
oborových odborových svazů a dalších odborníků, zejména v oblasti kvalitativních 
hodnotících kritérií. 
 
Vladimír Studnička (MMR) zmínil problematiku GDPR, která dopadá na všechny 
zadavatele a sdělil, že v této souvislosti se připravuje metodika k elektronizaci zadávacích 
řízení. Dále sdělil, že v současnosti vzniká relativně hodně odborných metodik a dodal, že 
v souvislosti s vytvářením metodik existuje několik pracovních skupin, kde jsou odborníci 
zastoupeni. Zmínil, že například metodika ICT je již téměř hotová a upozornil, že problémem 
není zadat nový systém, ale jak se vypořádat se starými systémy. 
 
Tereza Koucká Höfferová (NKÚ) poukázala na fakt, že dle předložených dokumentů 
od NNO by to mohlo vypadat, že MMR nic nedělá a navrhla předložit předsedovi a členům 
Rady vlády aktuální informace o tom, co již MMR, jako gestor za veřejné zadávání, má 
k dispozici a má zpracováno. Sdělila, že problém vidí v tom, že každý resort dělá něco, ale 
již nefunguje předávání informací, a proto by bylo vhodné shrnout, co všechno již bylo 
zpracováno a od toho se odvíjet, aby se nepracovalo na něčem, co už zpracováno bylo. Dále 
poprosila pana Marka Zelenku, aby v případě, že budou vznikat nějaké další dokumenty, 
ve kterých bude zmiňováno i NKÚ, aby je NKÚ také zaslali. 
 
Vladimír Studnička (MMR) zmínil, že ve vztahu k 3E a veřejným zakázkám existuje 
metodika veřejného nakupování (MF).   
 
František Kučera (ÚV ČR) navrhl text usnesení: Pracovní komise vzala dokumenty 
na vědomí, byla představena aktuální situace ohledně metodik ze strany MMR a dalších 
členů pracovní komise. 
 
Tereza Koucká Höfferová (NKÚ) navrhla doplnění usnesení, že je potřeba věnovat 
pozornost nadresortnímu pohledu z úrovně Úřadu vlády, aby docházelo ke koordinaci 
a předávání informací mezi resorty. 
 
František Kučera (ÚV ČR) doplnil usnesení o větu, která zahrnuje i doplňující připomínku 
Hany Ondruškové: Pracovní komise doporučuje věnovat pozornost nadresortnímu pohledu 
na problematiku z úrovně Úřadu vlády a považuje tento aspekt za důležitý. Usnesení 
k tomuto bodu bylo jednomyslně schváleno. 
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3) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů + prezentace návazného projektu Ministerstva financí 
 
František Kučera (ÚV ČR) poprosil zástupkyní MF Andreu Vuongovou, aby přítomným 
představila návrh zákona a výhled do budoucna. 
 
Andrea Vuongová (MF) informovala, že momentálně se jedná jen o stručnou technickou 
novelu, která byla zpracována na základě požadavku EU, a že novelou se rozšiřuje okruh 
subjektů, jež spadají pod zákon o finanční kontrole. Tato novela již dostala stanovisko 
Legislativní rady vlády a bude předložena vládě.  
 
Andrea Vuongová (MF) dále sdělila, že na MF vznikla pracovní skupina, která by chtěla 
vypracovat strategii – koncepci veřejné zprávy na léta 2021 až 2030 a momentálně se 
projednává, jaké oblasti by měly být v koncepci zahrnuty (například projektové řízení, 
strategické řízení, e-Government ale i projekt MF posílení řízení a kontroly veřejných 
financí). K projektu posílení řízení a kontroly veřejných financí uvedla, že se jedná o projekt, 
který MF vypracovalo již začátkem roku 2018 a navázalo na operační program Norsko 
(v rámci kterého jsou vypsány projekty na podporu řádného řízení veřejné správy), 
ze kterého bude MF na svůj projekt čerpat finanční podporu (například za účelem zpracování 
odborných analýz). Snahou je, aby zákon vznikal postupně, na základě diskuzí, odborných 
vstupů, kdy výsledkem by měl být věcný záměr zákona v roce 2021. 
 
František Kučera (ÚV ČR) se dotázal, zda je již známo datum předložení novely vládě, 
na což Andrea Vuongová odpověděla, že datum ještě známo není, a upozornil, že novela 
musí být ještě předložena ke schválení Radě vlády. 
 
František Kučera (ÚV ČR) navrhl text usnesení: Pracovní komise doporučila materiál 
schválit a vzala na vědomí informaci o následném projektu posílení řízení a kontroly 
veřejných financí. Usnesení k tomuto bodu bylo jednomyslně schváleno. 
 
 
4) Rekapitulace agendy, závěry z 18. jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, 
harmonogram pro zbývající část roku 2018 
 
Předseda pracovní komise informoval přítomné o nových členech Rady vlády a o volbě 
nového člena Rady vlády, o změně Statutu Rady vlády (rozšíření počtu místopředsedů Rady 
vlády o ministra spravedlnosti a předsedu Legislativní rady vlády a ministra zdravotnictví) 
a o harmonogramu činnosti Rady vlády pro zbývající část roku 2018.  
 
František Kučera (ÚV ČR) dále blíže představil některá témata projednávaná na 18. jednání 
Rady vlády. Představil změny v rámci Pracovní komise k otevřenému vládnutí 
a transparentnosti státní správy (dále jen „pracovní komise OVTSS“): a) rozšíření 
kompetence pracovní komise OVTSS a s tím související změna názvu pracovní komise 
OVTSS, b) změny v obsazení pracovní komise OVTSS. Sdělil také, že Akční plán ČR 
Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2018 až 2020, který je v kompetenci pracovní 
komise OVTSS, byl Radou vlády na jejím 18. jednání projednán a byl doporučen vládě 
ke schválení (vládě bude předložen 31. července 2018). Dále přítomné informoval 
o současném stavu projednávání problematiky ochrany oznamovatelů v souvislosti 
s návrhem směrnice EU o ochraně oznamovatelů. V souvislosti s připravovanou Vládní 
koncepcí boje s korupcí na léta 2018 až 2022 zmínil, že po zapracování připomínek vzešlých 
z 18. jednání Rady vlády bude materiál poskytnut členům pracovní komise k případným 
připomínkám a zatím jen slovně představil pro pracovní komisi zajímavá témata, která by 
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měl materiál obsahovat. Následně všechny přítomné vyzval, aby se vyjádřili, zda mají návrhy 
na další témata, kterýma by se měla Rada vlády nebo pracovní komise zabývat. 
 
5) Různé 
 
František Kučera (ÚV ČR) požádal přítomnou zástupkyni Platformy pro transparentní 
veřejné zakázky – American Chamber of Commerce, aby mu dodala informaci, kdo bude 
novým členem pracovní komise poté, co bude paní Veronika Kovaříková (Szentiványiová) 
formálně odvolána. Paní Nelly Tomčíková sdělila, že ona sama převezme pozici člena 
v pracovní komisi. 
 
František Kučera (ÚV ČR) dále požádal všechny přítomné náhradníky, aby dodali pověření 
k zastupování členů pracovní komise (pokud tak již neučinili). 
 
 
Na závěr předseda pracovní komise poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil v 11:15 
hod.  
 
 
 
Zapsáno: 23. července 2018 

 
Zapsal: Ing. Iveta Korbelová 
 
Schválil: Ing. František Kučera 


