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Úvod
Usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1057 byla schválena Vládní koncepce boje s korupcí
na léta 2015 až 2017 (dále jen „Koncepce“). Ta definovala mantinely vládní politiky boje s korupcí,
zejména stanovila účinné nástroje, formulovala základní obsah jednoletých akčních plánů pro boj
s korupcí a vymezila jejich institucionální rámec. Koncepce je postavena na čtyřech prioritách:
 výkonná a nezávislá exekutiva,
 transparentnost a otevřený přístup k informacím,
 hospodárné nakládání s majetkem státu a
 rozvoj občanské společnosti.
Jedním z nástrojů boje s korupcí je stanovení jednoletých akčních plánů po celou dobu platnosti
Koncepce. V návaznosti na Koncepci byl UV ze dne 19. prosince 2016 č. 1169 schválen Akční
plán boje s korupcí na rok 2017 (dále jen „AP 2017“), přičemž členům vlády, vedoucím ostatních
ústředních správních úřadů vyjma předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů bylo uloženo
plnit opatření uvedená v AP 2017 a do 31. ledna 2018 zaslat ministru spravedlnosti a předsedovi
Legislativní rady vlády podrobnou zprávu o stavu a způsobu splnění úkolů obsažených v AP 2017
a spadajících do jejich gesce (prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu, řediteli Generální
inspekce bezpečnostních sborů a předsedkyni Úřadu pro ochranu osobních údajů bylo
doporučeno postupovat stejně).
Na základě takto získaných zpráv a za pomoci systému eKLEP a internetových stránek
www.vlada.cz; www.psp.cz a www.senat.cz bylo vytvořeno Zhodnocení plnění opatření uvedených
v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2017 (dále jen „Zhodnocení“), které má být do 31. března
2018 předloženo vládě k projednání. Vlastní hodnocení splnění úkolů a opatření realizují primárně
jejich gestoři, přičemž se hodnotí splnění úkolů na úrovni gestora (zpracovatele), v případě
některých nelegislativních a legislativních materiálů rovněž z pohledu vlády a u návrhů zákonů též
z pohledu Parlamentu. Z pohledu gestora je úkol splněn, zpracoval-li materiál do finální podoby,
která je případně dále předána k dalšímu zpracování (např. u materiálů procházejících
připomínkovým řízením je to okamžik, kdy je vládě předložena verze k projednání poté, co bylo
vypořádáno mezirezortní připomínkové řízení; u faktických úkolů je to okamžik, kdy rezort učinil
vše potřebné pro splnění úkolu). Na úrovni vlády (pokud má být úkol zařazen na program schůze
vlády) je úkol splněn v okamžiku, kdy jej vláda projednala a případně schválila. Návrhy zákonů
jsou z pohledu Parlamentu splněny ve chvíli, kdy je schválí obě komory.
Dále je plnění úkolu hodnoceno z hlediska věcného naplnění (jak byl úkol řešen po obsahové
stránce) a procesního plnění (jak byl úkol plněn z hlediska časového). U všech úkolů jsou uvedeny
rovněž navazující (očekávané) aktivity. Závěrem textu o plnění každého úkolu je uvedeno, jaké je
celkové zhodnocení splnění úkolu z hlediska přínosu v boji s korupcí, resp. naplnění
protikorupčního efektu.
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1 Výkonná a nezávislá exekutiva
1.1 Implementace zákona o státní službě včetně plnění závazků v Akčním plánu
České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) na období let 2016 až 2018
Popis úkolu: I v roce 2017 bude pokračovat implementace zákona o státní službě tak, aby byl
zajištěn cíl právní úpravy, tj. zejména depolitizace, stabilizace a profesionalizace státní správy.
Tyto priority jsou rovněž obsaženy v závazku zakotveném Akčním plánem České republiky
Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership, OGP) na období let 2016
až 2018, který stanoví na rok 2017 sadu těchto průběžných úkolů:
- dokončení legislativního procesu prováděcích předpisů k zákonu o státní službě (takřka
všechny prováděcí právní předpisy byly publikovány; zákon o státní službě předpokládá již
pouze vydání vyhlášky, kterou se stanoví vzor služebního průkazu státního zaměstnance),
- kontrolní činnost vyplývající ze zákona,
- realizace úřednických zkoušek (případně uznávání jejich rovnocennosti),
- prošetřování oznámení obsahujících podezření ze spáchání protiprávního jednání
ve služebním úřadu,
- výkon kárné pravomoci ve služebním úřadu,
- rozvoj a rozšiřování Informačního systému o státní službě;
Specifické úkoly související s implementací zákona o státní službě na rok 2017 jsou:
- dokončení výběrových řízení na služební místa představených, a
- předložení roční zprávy k implementaci zákona o státní službě, která se bude věnovat
vyhodnocení relevantních aspektů právní úpravy.
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu: V souvislosti se plněním závazku Implementace přijatého zákona o státní
službě zajišťujícího odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci státní správy do praxe,
stanoveného v AP OGP, bylo stanoveno 9 milníků. Tyto milníky se týkaly dokončení legislativního
procesu prováděcích předpisů k ZoSS, dokončení výběrových řízení na pozice ředitelů odborů
a vedoucích oddělení, zajištění kontrolní činnosti v oblasti státní služby, úřednických zkoušek,
prošetřování oznámení obsahujících podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních
úřadech, sledování výkonu kárné pravomoci ve služebních úřadech, rozvoje a rozšiřování
Informačního systému o státní službě o další podpůrné funkcionality a také zpracování ročních
zpráv k implementaci ZoSS. Mezi nejdůležitější výstupy patří dokončení legislativního procesu
prováděcích předpisů k ZoSS s přijetím vyhlášky č. 388/2017 Sb., o vzoru služebního průkazu
státního zaměstnance, dále vývoj řešení pro předkládání, posuzování a schvalování návrhů
organizační struktury a systemizace služebních a pracovních míst služebních úřadů v rámci
Informačního systému o státní službě a zpracování výroční zprávy o státní službě za rok 2016.
Naplnění ostatních milníků ve sledovaném období AP OGP včetně dostupných dat o vykonaných
kontrolách, podílu vykonaných úřednických zkoušek mezi nově přijatými zaměstnanci, stavu
činnosti prošetřovatelů na základě oznámení obsahujících podezření ze spáchání protiprávního
jednání ve služebním úřadu či stavu výběrových řízení na služební místa vedoucích oddělení
a ředitelů odborů dle přechodných ustanovení ZoSS je podrobně uvedeno v Průběžné
sebehodnotící zprávě Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období
let 2016 až 2018.
Procesní plnění úkolu: Podrobné informace o plnění úkolu jsou obsaženy v Průběžné
sebehodnotící zprávě Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období
let 2016 až 2018, která byla v MPŘ od 15. do 29. srpna 2017 a kterou vláda schválila UV ze dne
11. října 2017 č. 722 (předkladatel byl MLP, čj. v eKLEP: 1048/17). Zpráva obsahovala informace
nejen z oblasti implementace ZoSS, ale také dalších závazků přijatých v roce 2016 UV zde dne
22. června č. 566, kterým byl schválen AP OGP.
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Navazující (očekávané) aktivity: Naplňování AP OGP bude hodnoceno v roce 2018 samostatnou
závěrečnou zprávou a předloženo vládě. Nicméně pro svůj význam byl zakotven navazující úkol
i v AP 2018 se zcela shodným názvem s tímto zadáním: I v roce 2018 bude pokračovat
implementace zákona o státní službě tak, aby byl zajištěn cíl právní úpravy, tj. zejména
depolitizace, stabilizace a profesionalizace státní správy. Tyto priority jsou rovněž obsaženy
v závazku zakotveném Akčním plánem České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí
(Open Government Partnership, OGP) na období let 2016 až 2018, který stanoví na rok 2018
sadu těchto průběžných úkolů:
- kontrolní činnost vyplývající ze zákona,
- realizace úřednických zkoušek (případně uznávání jejich rovnocennosti),
- prošetřování oznámení obsahujících podezření ze spáchání protiprávního jednání
ve služebním úřadu,
- výkon kárné pravomoci ve služebním úřadu,
- rozvoj a rozšiřování Informačního systému o státní službě,
- předložení roční zprávy k implementaci zákona o státní službě.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Milníky stanovené v AP OGP byly v roce 2017 v zásadě
naplněny, nicméně jsou většinou formulovány za účelem průběžného sledování naplňování ZoSS
ve vybraných oblastech ve stanoveném období, např. kontrolní činnost, oznámení obsahujících
podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (whistleblowing), počet
vykonaných úřednických zkoušek, a proto bude jejich naplňování předmětem hodnocení
i v nadcházejícím období.

1.2 Projednání návrhu zákona o zahraniční službě
Popis úkolu: Zatím nejzásadnější odchylku od zákona o státní službě představuje návrh zákona
o zahraniční službě zpracovaný Ministerstvem zahraničních věcí, kterému proto bude věnovat
pozornost Rada a Pracovní komise předsedy Rady k transparentnosti státní správy. Rada bude
zejména reflektovat, zdali je taková odchylka od zákona o státní službě nezbytná a zda jsou
v navrhované právní úpravě zachovány zásadní principy změny fungování státní správy,
tj. depolitizace, stabilizace a profesionalizace.
Gestor: Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí / Pracovní komise předsedy Rady vlády
pro koordinaci boje s korupcí k transparentnosti státní správy
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: ANO
 Parlamentu: ANO
Věcné naplnění úkolu: Vzhledem ke specifickému charakteru zahraniční služby a s ohledem
k dosavadní
aplikační
praxi
a
zkušenosti
vyplývající
z implementace
ZoSS
ve specifických podmínkách MZV bylo pro řádné fungování zahraniční služby ČR nezbytné
přijmout zvláštní právní předpis (lex specialis vůči ZoSS), který bude jednotně a komplexně
upravovat pravidla, zásady, zvyklosti a principy zahraniční služby. Zákon zachovává zásadní rysy
stávajícího systému fungování zahraniční služby, který v mnoha ohledech významně přispívá
ke zvyšování odbornosti a profesionality státní správy a rovněž napomáhá slaďování rodinného
a osobního života státních zaměstnanců s výkonem státní služby. Zákon upravuje potřebné
odchylky od ZoSS; ve věcech neupravených tímto zákonem se předpokládá aplikace ZoSS.
Účelem zákona je rovněž poskytnout přehled konzulárních činností, které MZV a jeho
zastupitelské úřady vykonávají, a tím občanům usnadnit orientaci v rozsahu výkonu konzulární
služby. Vymezení konzulární ochrany, dosud v žádném právním předpise neupravené, stanovuje
podmínky, za kterých lze konzulární ochranu poskytnout. Zákon současně upravuje podmínky
poskytování konzulární ochrany nezastoupeným občanům jiných členských států EU.
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Procesní plnění úkolu: Návrh zákona byl v MPŘ od 5. srpna do 2. září 2016 (v systému eKLEP je
materiál veden pod čj. 1427/16). Verze pro jednání vlády byla předložena 4. listopadu 2016.
Následně materiál projednaly pracovní komise LRV:
 Komise pro veřejné právo III – komise pro pracovní právo a sociální věci: 14. listopadu 2016
 Komise pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 1: 21. listopadu 2016
 Komise pro hodnocení dopadů regulace (RIA): 25. listopadu 2016
Na jednání Pracovní komise předsedy Rady vlády k transparentnosti státní správy dne
30. listopadu 2016 návrh zákona představili tři zástupci předkladatele. Po zodpovězení dotazů
členů pracovní komise bylo konstatováno, že návrh zákona o zahraniční službě negeneruje žádné
nové závažnější korupční problémy a jeho projednávání bylo tímto uzavřeno (bez nutnosti
projednání Radou vládou). LRV projednala návrh 1. prosince 2016 a taktéž přijala kladné
stanovisko. Vláda schválila návrh zákona UV ze dne 14. prosince 2016 č. 1107.
V PS byl návrh zákona projednáván jako ST č. 994 (7. volební období). Zpravodajem byl
PhDr. Robin Böhnisch. První čtení proběhlo dne 18. ledna 2017 na 54. schůzi. Tisk projednával
jako garanční Zahraniční výbor (doporučil schválit) a dále Ústavně právní výbor (pozměňovací
návrhy). Druhé čtení proběhlo dne 22. února 2017 na 55. schůzi. Třetí čtení proběhlo 3. března
2017 na 55. schůzi (usnesení č. 1585). Dne 27. března 2017 byl návrh zákona postoupen Senátu,
který jej projednával jako senátní tisk č. 84. Senát návrh zákona schválil dne 9. dubna 2017
usnesením č. 136. Prezident republiky zákon podepsal 2. května 2017. Zákon o zahraniční službě
byl vyhlášen dne 22. května 2017 ve Sbírce zákonů v částce 52 pod číslem 150/2017 Sb.
Navazující (očekávané) aktivity: Úkol týkající se sledování implementace zákona o zahraniční
službě nebyl do AP 2018 zařazen.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Úkol byl splněn již na konci roku 2016 projednáním návrhu
zákona o zahraniční službě na Pracovní komisi předsedy Rady vlády k transparentnosti státní
správy, která projednáním návrhu garantovala, že návrh zákona o zahraniční službě nepřináší
zvýšená korupční rizik a od ZoSS stanovuje skutečně jen nezbytné odchylky.

1.3 Analýza zaměřená na srovnání jednotlivých aspektů činnosti, práv a povinností
státních zaměstnanců a úředníků územních samosprávných celků
Popis úkolu: Ministerstvo vnitra v návaznosti na předchozí akční plán boje s korupcí předloží
analýzu zaměřenou na srovnání jednotlivých aspektů činnosti, práv a povinností státních
zaměstnanců a úředníků územních samosprávných celků.
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: NE
 vlády: NE
Věcné naplnění úkolu: Právní úprava činnosti, práv a povinností státních zaměstnanců na jedné
straně a úředníků ÚSC na straně druhé vykazuje odlišnosti, které jsou však dány především
odlišným pojetím jejich postavení (služební poměr s podrobnou právní úpravou v případě státních
zaměstnanců, pracovní poměr v případě úředníků ÚSC – s právní úpravou specifik daných
zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC, za subsidiárního použití zákoníku práce). Účelem
analýzy je zmapování odlišností v právních úpravách a identifikace, zda a případně jak by bylo
vhodné některé právní instituty ZoSS využít pro právní úpravu postavení úředníků ÚSC.
Procesní plnění úkolu: V gesci MV byla ustavena neformální pracovní skupina k otázkám
novelizace zákona o úřednících ÚSC. Členy pracovní skupiny jsou vedle zástupců MV i zástupci
ÚSC (Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Sdružení
tajemníků městských a obecních úřadů ČR). V průběhu roku 2017 se pracovní skupina sešla
dvakrát. Z jednání pracovní skupiny vzešel závěr, že při zpracování analýzy srovnávající právní
úpravu jednotlivých aspektů činnosti, práv a povinností státních zaměstnanců a úředníků ÚSC je
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v podstatné míře nutné vycházet především z analýzy právní úpravy samotného ZoSS, pokud jde
o protikorupční opatření v něm obsažená. K realizaci úkolu je využita část „Srovnávací analýzy
různých druhů služebních poměrů veřejných zaměstnanců v ČR a ve vybraných zemích EU“
týkající se porovnání ZoSS a zákona o úřednících ÚSC v oblasti protikorupčních institutů.
Případně budou dále v rámci pracovní skupiny analyzovány vybrané protikorupční instituty ZoSS.
Analýza je součástí projektu realizovaného Sekcí pro státní službu MV. S ohledem na časovou
prodlevu způsobenou hodnocením veřejné zakázky na zpracování RIA bylo nutné upravit, resp.
posunout harmonogram zpracování ex-post RIA. Bez relevantních podkladů vyhodnocujících
právní úpravu obsaženou v ZoSS nelze odpovědně přistoupit ke zpracování srovnávací analýzy
ve vztahu k právní úpravě obsažené v zákoně o úřednících ÚSC. S ohledem na výše uvedené úkol
nebyl splněn v roce 2017 a na návrh MV byl znovu zařazen do AP 2018.
Navazující (očekávané) aktivity: V průběhu roku 2018 bude pokračovat činnost pracovní skupiny.
Předložení předmětné analýzy bylo zařazeno do AP 2018, z čehož vyplývá, že do konce roku 2018
by měl být materiál předložen vládě k projednání. V AP 2018 je úkol pojmenován stejně, avšak
s tímto zadáním: Ministerstvo vnitra v návaznosti na předchozí akční plán boje s korupcí předloží
analýzu zaměřenou na srovnání jednotlivých aspektů činnosti, práv a povinností státních
zaměstnanců a úředníků územních samosprávných celků, aby bylo možné na základě jejích
výsledků identifikovat a odstranit neodůvodněné rozdíly v právech a povinnostech státních
zaměstnanců a úředníků územních samosprávných celků. Existence neodůvodněných rozdílů
v právních úpravách jinak obdobných institutů je obecně vnímána jako prvek způsobilý zvyšovat
korupční potenciál právních úprav.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Předpokládá se pokračování v plnění úkolu směřující
ke zpracování analýzy, která bude v roce 2018 předložena vládě k projednání. Podle výsledků
analýzy bude či nebude uložen úkol předložit návrh zákona, kterým se mění příslušné zákony
(zákon o úřednících ÚSC, event. zákoník práce). Mezi nejvýraznější odlišnost korupčního
charakteru patří otázka přijímání darů.

1.4 Plnění úkolů zakotvených ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy do roku
2020
Popis úkolu: Na posílení fungování a efektivity veřejného sektoru synergicky cílí celá řada aktivit,
které jsou agregovány ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy do roku 2020.
Za předpokladu plnění úkolů zakotvených tímto strategickým dokumentem ve spojení s úspěšnou
implementací zákona o státní službě lze v dlouhodobějším horizontu předpokládat promítnutí
zlepšeného výkonu státní správy i do oblasti eliminace stávajících korupčních rizik, resp.
do vnímání státní správy coby méně korupčního prostředí, než tomu je doposud.
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: ANO částečně
Věcné naplnění úkolu: Plnění úkolů zakotvených ve SRRVS se týkalo dvou úkolů:
a)

Návrh na zvýšení transparentnosti procesu přijímání pozměňovacích návrhů k vládním
návrhům právních předpisů v Parlamentu ČR – opatření bylo z podnětu MLP zrušeno v rámci
technické revize Implementačních plánů SRRVS. Opatření nebylo v SRRVS blíže popsáno
(nebylo součástí indikátorů) a jeho realizace nebyla ze strany gestora nikdy zahájena, neboť
není vhodné, aby exekutiva iniciovala změny jednacích řádů komor Parlamentu ČR.

b)

Zavedení systému hodnocení veřejné správy – byla zpracována Analýza měření a hodnocení
výkonu veřejné správy a vládou ČR byl schválen systém měření a hodnocení veřejné správy
včetně datasetu ukazatelů.

K plnění SRRVS jako celku:
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Globálním cílem SRRVS je do roku 2020 zvýšit kvalitu, efektivitu a transparentnost veřejné správy,
a to cílenou intervencí zaměřenou na vybraná slabá místa veřejné správy. V roce 2017
pokračovala realizace klíčových aktivit v rámci SRRVS.
Strategický cíl 1 – Modernizace veřejné správy: V rámci první z oblastí rozvoje veřejné správy bylo
realizováno několik významných projektů. Byla zpracována Analýza stavu snižování regulatorní
zátěže občanů a veřejné správy ČR. Proběhl výzkum zatížení veřejné správy sběrem dat, který
identifikoval překryvy v pravidelných výkazech. Na jeho základě vznikl harmonogram dalšího
postupu prací, které povedou ke konkrétnímu snižování zátěže. Vznikla certifikovaná metodika
optimalizace sběru dat s očekáváním snížit objem vykazování dat o výkonu správních činností.
Dokument poskytne ÚSÚ, krajům a dalším institucím informace o tom, jak efektivně koncipovat
výkazy co do zpracování i vyplňování. Pro podporu aktivit týkajících se zvyšování kvality veřejné
správy bylo vypracováno Metodické doporučení k řízení kvality v ÚSC,1 vznikla Analýza využívání
metod kvality ve veřejné správě a je průběžně aktualizován web kvalitavs.cz, kde mohou ÚSC
nalézt informace k metodám kvality (CAF, ISO 9001, MA21, benchmarking, Balanced Scoreboard)
a příklady dobré praxe pocházející ze soutěže Přívětivý úřad. Z dalších klíčových činností:
vyhodnocení a udělení ocenění Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí
s rozšířenou působností. Vládou byl schválen nový systém hodnocení a měření veřejné správy,
který bude s pomocí datasetu indikátorů schopen porovnat dlouhodobý výkon jak v rámci
jednotlivých ÚSC, tak i ve vybraných oblastech umožnit porovnání se zahraničními měřeními.
Samotné implementaci systému předešlo na podzim 2017 pilotní ověření navrhovaného řešení.
Plnění tohoto cíle je mj. závislé na úspěšné realizaci a udržitelnosti projektů PMA I až III. Projekt
PMA III je v současné době v realizaci, jeho ukončení se předpokládá v říjnu 2021. Z uvedeného
vyplývá riziko, že Strategický cíl 1 – Modernizace veřejné správy nebude do roku 2020 naplněn.
Strategický cíl 2 – Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území: Tento cíl dosahoval
v roce 2017 nejvýznamnějších posunů zejména v oblasti přípravy analytických podkladů, společně
s posunem v řešení harmonizace administrativního členění státu. Vládě byl předložen věcný návrh
zákona na řešení územně správního členění státu, které vláda schválila a postoupila k dalším
krokům MV směřujícím k zákonné úpravě, která je očekávaná okolo roku 2020. Též byl zahájen
projekt Posilování administrativní kapacity malých obcí na bázi „meziobecní“ spolupráce, který je
s ohledem na snižování administrativní náročnosti činnosti zejména malých obcí zaměřen
na zřízení a odborné vedení tzv. center společných služeb na participujících dobrovolných
svazcích obcí. Analytické podklady reprezentuje Analýza optimalizace potřebnosti veřejnoprávních
smluv na výkon přenesené působnosti a též Analýza vzdělávacích potřeb v oblasti finančního
řízení na úrovni obecních samospráv a návrh vzdělávacích aktivit. V roce 2017 byly připraveny
vzdělávací kurzy pro zastupitele obcí zaměřené především na oblast finanční gramotnosti.
Součástí tohoto cíle je také řešení problematiky veřejného opatrovnictví, jež se stala jednou
z agend v rámci přenesené působnosti.
Strategický cíl 3 – Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů
eGovernmentu: V průběhu roku byly poskytovány konzultace orgánům veřejné moci pro uvedení
projektů do souladu s pravidly eGovernmentu. MV pokračovalo na realizaci úplného elektronického
podání a rozvoji služeb kontaktních míst CzechPOINT a byl vypracován seznam informací
zveřejňovaných jako open data a došlo ke vzniku podkladu pro publikaci a katalogizaci takových
údajů. Diskutovali se možnosti úprav Registru práv a povinností a vznikla souhrnná zpráva
o připravenosti veřejné správy na platnost nařízení eIDAS a úplné elektronické podání. Kromě toho
se podařilo např. MF realizovat projekty z okruhu elektronizace odvětví, a to zavedení elektronické
evidence tržeb u vybraných subjektů nebo zavedení kontrolního hlášení. SSHR ukončila projekt
zvýšení kybernetické bezpečnosti významných IS a MMR se podařilo spustit provoz NEN. Ostatní
subjekty zapojené do plnění cílů toho strategického cíle také postupně realizují projekty vedoucí
k rozvoji eGovernmetu napříč celou ČR.

1

Ministerstvo vnitra – Metodické doporučení k řízení kvality v územních samosprávných celcích:
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicke-doporuceni-k-rizeni-kvality-v-uzemne-samospravnych-celcich.aspx
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Strategický cíl 4 – Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě: Pokračuje podle
schválených harmonogramů, kromě jiného bylo přijato 8 novel ZoSS, zejména pro přizpůsobení
služby v zahraničí. Vznikla též metodika zavádění řízení kvality ve služebních úřadech.
V rámci plnění opatření proběhla školení služebních orgánů a představených v oblasti rozhodování
podle ZoSS.
Procesní plnění úkolu: Materiál s názvem „Systém měření a hodnocení veřejné správy“ byl
v MPŘ od 23. května do 6. června 2017. Bylo uplatněno 55 připomínek, všechny byly vypořádány
a materiál byl předložen vládě bez rozporů. Vláda materiál schválila UV ze dne 24. července 2017
č. 545 (čj. eKLEP: 738/17).
Navazující (očekávané) aktivity: Každoročně je zpracovávána Výroční zpráva o stavu veřejné
správy v ČR, která je do 30. června předkládána vládě. Úkol stejného názvu s tímto zadáním:
Na posílení fungování a efektivity veřejného sektoru synergicky cílí celá řada aktivit, které jsou
agregovány ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy do roku 2020. Za předpokladu
plnění úkolů zakotvených tímto strategickým dokumentem ve spojení s úspěšnou implementací
zákona o státní službě lze v dlouhodobějším horizontu předpokládat promítnutí zlepšeného výkonu
státní správy i do oblasti eliminace stávajících korupčních rizik, resp. do posunu ve vnímání státní
správy jako méně korupčního prostředí, než tomu je doposud, byl zařazen do AP 2018.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Plnění jednoho z úkolů nebylo vzhledem k přílišné obecnosti
zahájeno, a proto byl úkol z iniciativy člena vlády zrušen (návrh na zvýšení transparentnosti
procesu přijímání pozměňovacích návrhů k vládním návrhům právních předpisů v Parlamentu ČR).
Druhý z úkolů byl zpracován a vládou schválen s navazujícími úkoly pro MV.

1.5 Implementace doporučení 4. hodnotícího kola GRECO ve vztahu ke státním
zástupcům
Popis úkolu: Skupina států proti korupci při Radě Evropy (GRECO) se v rámci čtvrtého
hodnotícího kola zaměřila na prevenci korupce v souvislosti s poslanci Parlamentu, soudci
a státními zástupci. Z detailního procesu hodnocení vyplývá množství doporučení, s nimiž se
v následujícím období bude muset vypořádat moc výkonná, zákonodárná a soudní. Ministerstvo
spravedlnosti se zavazuje zahájit implementaci doporučení 4. hodnotícího kola GRECO
ve vztahu ke státním zástupcům, a to zejména podrobnější úpravou náboru a kariérního postupu
státních zástupců, přípravou reformy postupů jmenování a odvolávání nejvyššího státního
zástupce a dalších vedoucích státních zástupců, vytvořením profesního etického kodexu
pro všechny státní zástupce doplněného vysvětlujícími poznámkami a/nebo praktickými příklady
včetně doporučení pro řešení střetu zájmů a souvisejících otázek, přísnější regulací doplňkových
činností státních zástupců včetně zavedení požadavku na ohlášení a přiměřené kontroly
dodržování stávajících omezení v oblasti vykonávání těchto činností.
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO částečně
 vlády: ANO částečně
 Parlamentu: NE
Věcné naplnění úkolu: Relevantní požadavky byly zapracovány do návrhu zákona o státním
zastupitelství, který byl zpracováván v 7. volebním období (jednalo se zejména o podrobnější
úpravu výběru a kariérního postupu státních zástupců, úpravu vedlejších činností státních
zástupců, problematiku odvolávání vedoucích státních zástupců apod.). Ostatní požadavky nebyly
řešeny a jsou předmětem plnění AP 2018.
Procesní plnění úkolu: Návrh zákona o státním zastupitelství byl včetně jeho doprovodného
zákona v MPŘ od 1. do 30. dubna 2015, po vypořádání došlých připomínek byl dne 12. října 2015
zaslán vládě k dalšímu legislativnímu postupu. Vláda tyto návrhy schválila UV ze dne
7. dubna 2016 č. 293. V systému eKLEP je materiál veden pod čj. 1276/15. Tyto vládní návrhy
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zákonů byly dne 21. dubna 2016 zaslány PS, která je neprojednala ani v prvním čtení (ST č. 789,
7. volební období).
Navazující (očekávané) aktivity: Opakované předložení návrhu zákona o státním zastupitelství
nebylo s ohledem na neshodu na jeho podobě zařazeno do AP 2018. Nicméně problematika
implementace doporučení GRECO ve vztahu k státním zástupcům byla do AP 2018 zařazena,
a to v následující podobě: Ministerstvo spravedlnosti se ve spolupráci s Nejvyšším státním
zastupitelstvím zavazuje zahájit implementaci doporučení 4. hodnotícího kola GRECO ve vztahu
ke státním zástupcům, a to zejména vytvořením profesního etického kodexu pro všechny státní
zástupce doplněného vysvětlujícími poznámkami a/nebo praktickými příklady včetně doporučení
pro řešení střetu zájmů a souvisejících otázek či přísnější regulací doplňkových činností státních
zástupců. Ministerstvo spravedlnosti rovněž v roce 2018 v úzké součinnosti se soudci zahájí
odbornou diskuzi o přijetí etického kodexu soudců.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Úkol byl splněn na úrovni gestora, nebyl však dokončen
na úrovni Parlamentu ČR.

1.6 Dokončení legislativního procesu návrhu zákona o státním zastupitelství
Popis úkolu: S doporučeními GRECO, která se týkají státních zástupců, bezprostředně souvisí
závazek vlády předložit návrh zákona o státním zastupitelství. Tento zákon byl v roce 2016
vládou schválen a postoupen k projednání Parlamentu ČR, kde bude i v roce 2017 probíhat
legislativní proces2.
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: ANO
 Parlamentu: NE
Věcné naplnění úkolu: Předložený návrh přicházel se zcela novou právní úpravou státního
zastupitelství. Návrh nového zákona o státním zastupitelství reagoval na dosavadní zkušenosti
s platnou právní úpravou a usiloval o moderní pojetí státního zastupitelství, které bude schopné jak
účinně čelit novým formám kriminality, tak dosahovat společensky prospěšných cílů v oblastech
mimo trestní právo. Nový zákon o státním zastupitelství měl posílit postavení státních zástupců
i jejich odpovědnost, upřesnit povinnosti vedoucích státních zástupců, nově vymezit podmínky,
za kterých bude možné v soustavě státního zastupitelství vykonávat dohled, a vybavit soustavu
státního zastupitelství potřebnými nástroji k plnění stanovených úkolů. Pro boj se závažnou
ekonomickou kriminalitou mělo být zřízeno Speciální státní zastupitelství. Návrh zákona současně
předpokládal zrušení dosavadních vrchních státních zastupitelství.
Procesní plnění úkolu: Návrh zákona o státním zastupitelství byl včetně jeho doprovodného
zákona v MPŘ od 1. do 30. dubna 2015, po vypořádání došlých připomínek byl dne 12. října 2015
zaslán vládě k dalšímu legislativnímu postupu. Vláda tyto návrhy schválila UV ze dne
7. dubna 2016 č. 293. V systému eKLEP je materiál veden pod čj. 1276/15. Tyto vládní návrhy
zákonů byly dne 21. dubna 2016 zaslány PS, která je neprojednala ani v prvním čtení (ST č. 789,
7. volební období). Bližší podrobnosti jsou uvedeny ve Zhodnocení plnění opatření uvedených
v Akčním plánu pro boj s korupcí na rok 2016. V roce 2017 nedošlo k žádnému posunu.
Navazující (očekávané) aktivity: V AP 2018 je problematika právní úpravy státního zastupitelství
zmiňována v souvislosti s implementací doporučení GRECO ve vztahu k státním zástupcům.
Dokončení, resp. znovu předložení návrhu nového zákona o státním zastupitelství však výslovně
uloženo v AP 2018 není. Předložení návrhu nového zákona či alespoň novely stávajícího zákona
není zařazeno ani do Plánu legislativních prací vlády pro rok 2018 a Výhledu legislativních prací
vlády na roky 2019 až 2021.
2

Sněmovní tisk č. 789.
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Celkové zhodnocení splnění úkolu: Úkol byl splněn na úrovni gestora již v roce 2016, avšak
během roku 2017 nedošlo k jeho dokončení na úrovni Parlamentu ČR.

1.7 Příprava zásad budoucí reformy justice (Bílá kniha justice) se zohledněním
doporučení 4. hodnotícího kola GRECO
Popis úkolu: Ministerstvo spravedlnosti dále v roce 2017 představí Bílou knihu justice, která
bude definovat zásady budoucí reformy justice mimo jiné se zohledněním doporučení GRECO.
Podkladem pro odbornou diskuzi, byť z oblasti moci soudní, nikoli výkonné, bude i tzv. Zelená
kniha justice, kterou v roce 2016 vydal Nejvyšší soud.
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO částečně
 vlády: NE
 Parlamentu: NE
Věcné naplnění úkolu: První kapitola „O soudcích“ byla vypracována počátkem roku 2016 a tou
dobou byla také představena členům Ústavně právního výboru PS. Tato kapitola představovala
základní zásady k výběru soudců, kariérnímu postupu soudců, kárné odpovědnosti a hodnocení
soudců. V návaznosti na teze představené v Bílé knize byla přijata instrukce MS č. 7/2017,
čj. 1002/2015-LO-SP, o postupu při výběru kandidátů na funkci soudce a postupu při předkládání
podnětů ke jmenování do funkce soudce. Instrukce se vztahuje na výběr kandidátů na funkci
soudce, a to kandidátů, kteří mají být jmenováni k okresnímu nebo krajskému soudu jako soudu
prvního stupně.
Procesní plnění úkolu: V roce 2017 byla vydána instrukce MS č. 7/2017, o postupu při výběru
kandidátů na funkci soudce a postupu při předkládání podnětů ke jmenování do funkce soudce.
V současné době probíhají práce na novele zákona o soudech a soudcích (novém zákonu
o soudech a soudcích), která by měla reflektovat doporučení GRECO.
Navazující (očekávané) aktivity: Úkol bude i nadále plněn. MS má podle Plánu legislativních
prací vlády pro rok 2018 a Výhledu legislativních prací vlády na roky 2019 až 2021 předložit novelu
zákona o soudech a soudcích (případně kompletně nový zákon o soudech a soudcích), která bude
reflektovat požadavky GRECO a bude doplněna o další oblasti, které se z pohledu praxe ukázaly
jako potřebné. Novela by měla být předložena vládě do 30. června 2019.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Úkol byl splněn částečně vydáním první kapitoly Bílé knihy
justice a vydáním instrukce MS č. 7/2017, čj. 1002/2015-LO-SP, o postupu při výběru kandidátů
na funkci soudce a postupu při předkládání podnětů ke jmenování do funkce soudce. Další
doporučení GRECO budou promítnuty do plánované novely zákona o soudech a soudcích.

1.8 Posílení materiálních a personálních kapacit pro hlubší komunikaci
s mezinárodními platformami v oblasti zahraničního podplácení a kapacit
pro prokazování zahraničního podplácení a šíření povědomí o této problematice
Popis úkolu: V oblasti prokazování mezinárodní korupce a jejího přeshraničního trestání byl
díky zvýšenému úsilí příslušných rezortů zaznamenán pokrok, i nadále je však nutné soustředit se
na posílení materiálních a personálních kapacit pro hlubší komunikaci s mezinárodními
platformami v oblasti zahraničního podplácení a kapacit pro prokazování zahraničního
podplácení a šíření povědomí o této problematice.
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti / Nejvyšší státní zastupitelství / Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: NE
 spolugestora: ANO
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Věcné naplnění úkolu: MS uvádí, že v roce 2017 v této věci opakovaně žádalo o zajištění
navýšení systemizace o jedno služební místo ve 14. platové třídě v odboru mezinárodní
spolupráce a EU, které by zajišťovalo agendu uloženou výše uvedeným úkolem. V roce 2017
stejně jako v roce předchozím nebyl tento požadavek akceptován MF ve vztahu k potřebě
souvisejícího navýšení rozpočtu. Zdůvodnění navrhované změny (navýšení počtu služebních
či pracovních míst) by mělo vždy mít oporu ve schváleném UV, ve kterém musí být zároveň
stanovena povinnost Ministerstvu financí navýšit příslušným způsobem kapitolu MS. Bez této
povinnosti je takřka nemožné dosáhnout na MF schválení navrhovaného navýšení. MV uvádí:
Vytvořením zvláštní sekce finanční policie v rámci NCOZ došlo k posílení materiálních
a personálních kapacit pro oblast prokazování mezinárodní korupce a přeshraničního trestání.
Uvedená sekce se zabývá bojem proti daňové kriminalitě, praní peněz, zajišťování výnosů
z trestné činnosti a zaměření na aktivní odhalování finanční kriminality, a to včetně mezinárodního
rozměru.
Procesní plnění úkolu: MS bude i nadále průběžně vyvíjet aktivní úsilí ve věci personálního
zajištění řady konkrétních mezinárodních a evropských agend ve své působnosti, včetně
uvedeného úkolu, a to i z důvodu, že potřeba personálního navýšení odboru mezinárodní
spolupráce a EU pro oblast mezinárodních protikorupčních mechanismů vyplývá
i ze samotného provádění těchto mechanismů (OECD, GRECO, UNCAC aj.). U MV došlo
k naplnění úkolu v rámci standardního mechanismu změny organizační struktury Policie ČR.
Navazující (očekávané) aktivity: Pokračování v nastavené spolupráci, a to i na mezinárodní
úrovni. V oblasti prokazování mezinárodní korupce a jejího přeshraničního trestání byl díky
zvýšenému úsilí příslušných rezortů zaznamenán určitý pokrok, i nadále je však nutné soustředit
se na posílení materiálních a personálních kapacit pro hlubší komunikaci s mezinárodními
platformami v oblasti zahraničního podplácení a kapacit pro prokazování zahraničního
podplácení V souvislosti s dalšími hodnotícími mechanismy se jeví jako vhodné úkol
rozšířit také na další relevantní protikorupční platformy a zdůraznit potřebu zvyšování
povědomí o této problematice. Tak zní zadání úkolu „Posílení materiálních a navýšení
personálních kapacit pro hlubší komunikaci s mezinárodními platformami v oblasti korupce,
a to včetně kapacit pro zvyšování povědomí soukromého i veřejného sektoru a kapacit
pro prokazování zahraničního podplácení a šíření povědomí o této problematice“ zakotveného
v AP 2018.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Úkol nemohl být splněn z důvodů, které nejsou na straně
MS (zamítnutí navýšení počtu služebních míst, resp. souvisejícího navýšení rozpočtu ze strany
MF). Sekce mezinárodní a ústavněprávní MS bude i nadále usilovat o jeho splnění.

1.9 Rozšíření dotazníkového šetření zaměřeného na činnost úřadů územního
plánování a obecných stavebních úřadů na úseku územního plánování a územního
rozhodování a stavebního řádu i na oblast korupčních rizik, možnou korupci a její
projevy v této oblasti
Popis úkolu: Na základě návrhu odborné veřejnosti bude v následujícím období zaměřena
pozornost na činnost úřadů územního plánování a obecných stavebních úřadů na úseku
územního plánování a územního rozhodování a stavebního řádu z hlediska korupčních rizik.
Ministerstvo pro místní rozvoj se proto v rámci pravidelného dotazníkového šetření, kterým
zjišťuje aktuální stav územně plánovací činnosti a výkonu činnosti stavebních úřadů, zaměří
rovněž na oblast korupčních rizik, možnou korupci a její projevy v této oblasti. Tomuto
tématu bude následně věnována i část Analýzy stavu na úseku územního plánování a stavebního
řádu, která se na základě dotazníkového šetření zpracovává a předkládá vládě v tříleté periodicitě
(příští termín v roce 2019).
Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
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Věcné naplnění úkolu: UV ze dne 19. října 2011 č. 774 bylo uloženo MMR, aby každoročně
do 31. března provádělo dotazníkové šetření výkonu činnosti krajských úřadů, Magistrátu hl. m.
Prahy, úřadů územního plánování, obecných a speciálních stavebních úřadů za uplynulý
kalendářní rok, a to v součinnosti s ministrem dopravy a ministrem zemědělství, řediteli krajských
úřadů, ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy a tajemníky územně členěných statutárních
měst, která výkon těchto činností delegovala na své městské části, resp. městské obvody.
Současně MMR jedenkrát za tři roky předkládá vládě Analýzu stavu na úseku stavebního řádu
a územního plánování.
Procesní plnění úkolu: Do dotazníků pro každoroční dotazníkové šetření byly v lednu roku 2017
doplněny dvě otázky z oblasti korupce: 1) Přijal váš úřad jednotnou strategii či koncepci boje proti
korupci? a 2) Probíhá na vašem úřadě školení pro zaměstnance v oblasti protikorupčních
strategií? Tyto dvě otázky byly součástí dotazníků i za rok 2017, který byl vyplňován on-line během
února 2018. Výsledky dotazníkového šetření jsou zveřejněny na stránkách Ústavu územního
rozvoje (http://www.uur.cz/default.asp?ID=4936).
Navazující (očekávané) aktivity: Na základě dotazníkového šetření a vyhodnocení stavu
krajskými úřady se podle výše zmiňovaného UV zpracovává jednou za tři roky Analýza stavu
na úseku územního plánování a stavebního řádu. Termín předložení nejbližší analýzy je stanoven
ke dni 30. června 2019. Informace z dotazníků z oblasti korupce budou v této analýze zohledněny.
Navazující úkol nebyl do AP 2018 zařazen.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Dotazníky k Analýze stavu na úseku územního plánování
a stavebního řádu obsahují dva obecné dotazy k otázkám korupce.

1.10 Monitoring úrovně RIPP jednotlivých rezortů a případný návrh aktualizace
Rámcového RIPP
Popis úkolu: Jako přetrvávající a průběžný úkol z předchozího akčního plánu v působnosti
ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu zůstávají i nadále monitoring úrovně
rezortních interních protikorupčních programů (RIPP) a případné předložení návrhu
aktualizace Rámcového RIPP v závislosti na aktuálních legislativních změnách a potřebách.
Gestor: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
(od 13. prosince 2017 ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády)
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: ANO
Věcné naplnění úkolu: Ze strany ÚV ČR byla v roce 2017 poskytována konzultace a metodická
podpora správním úřadům, byla vypracována zpráva z monitoringu implementace rámcového
rezortního interního protikorupčního programu v ústředních správních úřadech, na základě
připomínek z konzultací bylo přistoupeno k aktualizaci RRIPP, kterou vláda schválila.
Jednotlivé rezorty k plnění tohoto úkolu sdělily následující, přičemž odkazy na internetové stránky,
kde jsou RIPP a IPP veřejně dostupné, jsou uvedeny v příloze č. 7.1.
Ministerstvo dopravy uvádí, že RIPP MD byl v roce 2017 ve stanoveném termínu vyhodnocen
a na základě tohoto vyhodnocení pak byl v březnu 2017 aktualizován a následně zveřejněn
na internetových stránkách MD. Aktualizovaný RIPP MD byl zároveň předán jednotlivým rezortním
organizacím, kterým bylo uloženo zajistit aktualizaci jejich vlastního IPP nebo zvolit možnost
přijmout RIPP MD. Převážná většina rezortních organizací má zpracován vlastní IPP, jehož obsah
je v souladu se stanoveným rámcem. Rezortním organizacím je zároveň uloženo provádět
každoročně vyhodnocení jejich IPP a podle potřeby zajistit jejich aktualizaci.
Ministerstvo financí uvádí, že RIPP MF byl aktualizován k 31. březnu 2016 v souvislosti se
změnami v organizačním řádu MF a k 4. listopadu 2016 v souvislosti s požadavky stanovenými
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AP 2016 a RRIPP [doplnění povinnosti zveřejňovat na internetových stránkách MF profesní
životopisy a kontakty na představené (vedoucí zaměstnance)]. Aktualizovaný RIPP MF je
zveřejněn na internetových stránkách MF. RIPP MF bude novelizován v červnu 2018, kdy dojde
k jeho zpřesnění a zapracování úkolů dle aktuálního znění protikorupční strategie vlády a dalších
dokumentů týkajících se boje s korupcí. Podřízené složky MF mají obdobnou povinnost ve věci
zveřejnění a pravidelné aktualizace svých IPP.
Ministerstvo kultury zveřejnilo svůj RIPP na https://www.mkcr.cz/ v sekci „Ministerstvo“ –
„Protikorupční opatření“. V souladu s úkoly stanovenými v RIPP byl připraven metodický předpis
pro zpracování ročního vyhodnocení. Na základě této metodiky a výše zmíněných předpisů bylo
postupováno při vyhodnocování za uplynulý rok. V roce 2017 nebylo řešeno podezření na korupci
a nebylo dosaženo žádného z klíčových rizik uvedených v katalogu. V rámci aktualizace RIPP byly
zejména přepracovány katalogové listy rizik včetně jejich kompletace. Byla realizována všechna
doporučení, která vyplynula z monitorovací mise RIPP vykonané OKK a z následné schůzky
k RIPP dne 13. června 2017. Aktuální RIPP MK je zpracován v souladu s RRIPP a je k 31. prosinci
kalendářního roku vyhodnocován a v případě potřeby aktualizován. V roce 2017 byl realizován
prakticky v plném rozsahu úkol pro zřizované SPO v rezortu MK vypracovat jednotlivé IPP podle
vzoru aktuálního RIPP MK. MK zveřejňuje rovněž informace k opatření souvisejícímu
s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání v MK, a to na webové stránce
https://www.mkcr.cz/protikorupcni-opatreni-1120.html.
Ministerstvo obrany uvádí, že všechny informace týkající IPP ministerstva a řízených organizací
jsou dostupné na Protikorupčním subportálu MO (https://www.korupce.army.cz/) v záložce
„Základní informace o korupci“ – „Rezortní interní protikorupční program MO (RIPP MO)“.
Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejňuje svůj IPP na adrese https://www.mpsv.cz/cs/
v sekci „O MPSV“ – „Ministerstvo“ – „Boj proti korupci“ – „Materiály MPSV“. Dostupná je verze
účinná od 1. dubna 2016.
Ministerstvo pro místní rozvoj uvádí, že provedlo v roce 2017 aktualizaci svého RIPP (verze
„únor 2017“), a to zejména s ohledem na UV ze dne 21. prosince 2015 č. 1077, kterým byl
aktualizován RRIPP, a dále též z důvodu organizačních změn na MMR a potřeby aktualizovat
katalog korupčních rizik. Aktuální znění RIPP MMR bylo vydáno rozhodnutím ministryně pro místní
rozvoj a zveřejněno na webových stránkách MMR v sekci „Ministerstvo“ – „Komunikace s úřadem“
– „Protikorupční aktivity“. IPP podřízených organizací MMR jsou zveřejněny na jejich webových
stránkách.
Ministerstvo průmyslu a obchodu má svůj RIPP dostupný na adrese https://www.mpo.cz/
v sekci „Rozcestník“ – „Ministerstvo“ – „Protikorupční program“ – „Rezortní interní protikorupční
program Ministerstva průmyslu a obchodu“. Dostupná je aktualizace z února 2017.
Ministerstvo spravedlnosti uvádí, že aktualizovaný RIPP MS pro rok 2017 byl vydán dne
4. dubna
2017.
Současně
byl
uveřejněn
na
intranetu
MS
a
na
webu
https://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx v sekci „Ostatní“ – „Boj proti korupci“. MS dále
provedlo aktualizaci katalogu a mapy korupčních rizik – tyto dokumenty jsou k dispozici všem
zaměstnancům na intranetu MS. Obdobně zpracovaly své vlastní aktualizované IPP všechny
organizační složky a příspěvkové organizace v rámci rezortu spravedlnosti, které je rovněž
uveřejnily na svých webových stránkách. Odbor kontroly průběžně monitoroval úroveň jednotlivých
IPP a zjištěné nedostatky s dotčenými OSS řešil. Vyhodnocení plnění RIPP a opatření přijatých
k omezení korupčních rizik v katalogu korupčních rizik bude provedeno ve stanovené lhůtě,
tj. do 31. března 2018. V průběhu roku bylo provedeno operativní šetření u 13 útvarů MS
za účelem ověření průběžného plnění úkolů stanovených v RIPP a opatření k eliminaci korupčních
rizik přijatých v katalogu korupčních rizik MS. Z dosavadních dostupných poznatků vyplývá,
že v rámci činnosti MS nebyl v roce 2017 detekován případ podezření na korupční jednání.
Opatření přijatá ke snížení míry korupčního rizika jsou průběžně dodržována.
Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy má svůj RIPP zveřejněný na adrese
http://www.msmt.cz/ v sekci „Ministerstvo“ – „Služby veřejnosti“ – „Boj proti korupci“ – „Resortní
interní protikorupční program MŠMT“.
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Ministerstvo vnitra uvádí, že je aktualizovaný RIPP zveřejňován ve Věstníku MV, a je tedy
přístupný všem zaměstnancům. Poslední aktualizace byla provedena pokynem ministra vnitra
č. 19 ze dne 17. května 2016 (návrh aktualizace RIPP nebyl předložen). Změna a aktualizace
RIPP je prováděna v souladu s nařízením ministra vnitra č. 90/1999, kterým se stanoví pravidla
pro přípravu a vyhlašování interních aktů řízení v oboru působnosti MV.
Ministerstvo zahraničních věcí má svůj RIPP umístěn na internetových stránkách
https://www.mzv.cz/jnp/ v sekci „o ministerstvu“ – „audit, kontrola, boj proti korupci“ – „Boj proti
korupci“. Společný RIPP MZV je platný i pro podřízené organizace. Aktuálně je zveřejněn RIPP
MZV z února 2017.
Ministerstvo zdravotnictví svůj RIPP dostupný na adrese http://www.mzcr.cz/ v sekci
„Ministerstvo zdravotnictví“ – „Protikorupční strategie vlády“ – „Rezortní interní protikorupční
program Ministerstva zdravotnictví České republiky“, který byl vydán příkazem ministra č. 16/2017
a služebním předpisem státního tajemníka MZd č. 21/2017.
Ministerstvo zemědělství uvádí, že dne 29. března 2016 byla schválena poradou vedení
aktualizace RIPP MZe k 31. březnu 2016. Dopisem 1. náměstka ze dne 1. dubna 2016 byly
rezortní organizace o této skutečnosti informovány. Rezortní organizace jsou povinny se dle vlastní
volby k RIPP MZe připojit a přizpůsobit jej vlastním podmínkám na základě vnitřního předpisu nebo
vytvořit a rozvíjet vlastní IPP. V roce 2017 aktualizace RIPP MZe neproběhla.
Ministerstvo životního prostředí má svůj RIPP dostupný na adrese https://www.mzp.cz/
pod odkazem „Kontaktní centrum proti korupci“ – „Rezortní interní protikorupční program březen
2017“.
Český báňský úřad uvádí, že RIPP SBS (tj. pro ČBÚ a obvodní báňské úřady) je stanoven
opatřením předsedy ČBÚ č. 18/2015. V roce 2016 a 2017 byl aktualizován, a to zejména
v souvislosti s legislativními a organizačními změnami. Na základě pravidelného vyhodnocování
RIPP SBS předseda ČBÚ konstatuje, že jím stanovená interní protikorupční opatření jsou
nastavena v souladu s osnovou dle příslušného UV adekvátně rozsahu a náplni činnosti SBS
a jsou dostatečná a plně účinná. Pro bezproblémové zabezpečování oblasti boje s korupcí v rámci
SBS svědčí i to, že v roce 2017 ani v letech předešlých nebylo přijato žádné upozornění na možné
korupční jednání zaměstnance SBS v rámci výkonu svěřené působnosti.
Český statistický úřad má na svých internetových stránkách dostupný IPP aktualizovaný
28.02.2017.
Český telekomunikační úřad má na svých internetových stránkách https://www.ctu.cz/ v sekci
„Kontakty“ – „Boj proti korupci“ dostupný IPP, aktualizovaný k 2. květnu 2017. Na tomto místě jsou
dále soustředěny informace o protikorupční problematice ČTÚ s odkazem na oznamování
protikorupčního jednání, Etický kodex zaměstnanců ČTÚ a Seznam poradců a poradních orgánů.
Český úřad zeměměřický a katastrální uvádí, že na internetových stránkách jsou základní
informace o boji s korupcí v rezortu ČÚZK umístěny na jednom místě. Z rezortních webových
stránek http://cuzk.cz/ jsou dostupné z odkazu „O resortu" – „Je dobré vědět“ – „Boj proti korupci“
(http://www.cuzk.cz/Je-dobre-vedet/Boj-proti-korupci/Boj-proti-korupci.aspx). Na jednom místě jsou
zde soustředěny informace o protikorupční problematice ČÚZK s odkazem na RIPP, Pravidla etiky
státních zaměstnanců, Etický kodex zaměstnanců rezortu, Seznam poradců a poradních orgánů,
Nabídky majetku. Ve vydaném RIPP rezortu ČÚZK, který je závazný pro všechny podřízené
správní úřady, jsou úkoly z AP 2017 zapracovány, jsou plněny a průběžně kontrolovány. RIPP
ČÚZK (čj. ČÚZK-05763/2016-1 z 31. března 2016) je zveřejněn na rezortních internetových
stránkách http://cuzk.cz/. Poslední Hodnotící zpráva o účinnosti RIPP ČÚZK byla zpracována
za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 (čj. ČÚZK-01771/2017-11 z 3. února 2017) a je
rovněž uveřejněna na rezortních internetových stránkách. Dále bude ČÚZK postupovat podle
úkolu uloženého UV ze dne 29. listopadu 2017 č. 853. V RIPP ČÚZK je též stanovena povinnost
identifikovat možné vznikající zdroje a formy korupčního jednání, analyzovat a průběžně
aktualizovat konkrétní protikorupční opatření. ČÚZK má vypracovány seznamy míst se zvýšeným
rizikem vzniku korupce (tzv. míst důležitého významu) a přehledy činností s reálným nebezpečím
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vzniku korupce. Je vypracován a každoročně vyhodnocován rezortní katalog korupčních rizik, který
pokrývá korupční rizika ve všech činnostech rezortu ČÚZK.
Energetický regulační úřad uvádí, že v úřadu probíhá pravidelné roční vyhodnocování IPP ERÚ.
Roční zpráva o vyhodnocení IPP ERÚ bude zpracována ve stanoveném termínu (tj. k 31. březnu
2018) a předložena Radě ERÚ. Ve zprávě bude doporučena aktualizace IPP ERÚ v důsledku
organizačních změn v ERÚ, např. z důvodu změn kompetencí osob odpovědných za plnění
jednotlivých úkolů apod., ve stanoveném termínu (tj. k 30. červnu 2018).
Generální inspekce bezpečnostních sborů uvádí, že její IPP je naplňován a pravidelně
aktualizován. Jeho případné zveřejnění na webových stránkách však GIBS i nadále považuje
za bezpečnostní riziko, a proto byly údaje tohoto druhu určeny výhradně pro služební potřebu.
Ředitel GIBS ujišťuje, že v této sledované oblasti prochází příslušníci i zaměstnanci inspekce
pravidelně specializovaným školením, stejně jako jsou minimálně jednou ročně aktualizovány
katalogy korupčních rizik v GIBS.
Národní bezpečnostní úřad zveřejňuje svůj IPP na adrese www.nbu.cz v sekci „O NBÚ“ –
„Protikorupční opatření“. Zveřejněna je verze z roku 2014 – aktualizace bude provedena v souladu
s UV ze dne 29. listopadu 2017 č. 853. Jedná se o rámcový dokument platný v uvedeném znění.
Podrobnější informace o interních protikorupčních opatřeních NBÚ nejsou určeny ke zveřejnění,
a to z důvodu vzniku možných bezpečnostních rizik.
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost převzal svou směrnicí č. S04/2017
s účinností ke dni svého vzniku IPP NBÚ.
Nejvyšší kontrolní úřad uvedl již v roce 2016, že se k implementaci jednotlivých požadavků
RRIPP dobrovolně připojil s výhradou, že některé požadavky budou aplikovány přiměřeně
k povaze kontrolní činnosti a bezpečnostnímu riziku s tím spojenému. NKÚ nemá v současné době
zpracovaný IPP NKÚ v samostatné, konzistentní podobě, avšak drtivá většina požadavků RRIPP
je upravena interními předpisy. Ochrana majetku státu je jedním z hlavních cílů činnosti NKÚ
a současně i pracovní náplní všech zaměstnanců. Vztah k hodnotám NKÚ a protikorupční postoje
se tak automaticky předpokládají u každého uchazeče o zaměstnání a jsou prověřovány
při výběrových pohovorech a dále rozvíjeny v rámci vstupního a průběžného školení zaměstnanců.
Agenda interních korupčních rizik NKÚ je realizována ve spolupráci útvaru Kanceláře prezidenta
NKÚ a útvaru interního auditu.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zveřejňuje svůj IPP na adrese https://www.rrtv.cz/cz/
v sekci „Čím se řídíme“ – „Boj s korupcí“ – Strategie vlády v boji s korupcí“ – „Interní protikorupční
program“. Poslední aktualizace je z 31. března 2017.
Správa
státních
hmotných
rezerv
má
svůj
IPP
dostupný
na
adrese
http://www.sshr.cz/Stranky/default.aspx v sekci „O nás“ – „Protikorupční opatření“ – „Protikorupční
program“. Aktualizován byl příkazem předsedy SSHR č. 4 ze dne 30. března 2017. Na SSHR se
v roce 2017 nevyskytl žádný prokázaný případ korupčního jednání (v průběhu roku 2017 bylo
nahlášeno podezření na korupční jednání týkající se prodeje zásob; podrobné šetření však
ukázalo, že se jednalo o nedorozumění ze strany oznamovatele, který nedisponoval dostatečně
přesnými informacemi; celá záležitost byla oznamovateli objasněna a ten vysvětlení akceptoval).
Státní úřad pro jadernou bezpečnost má svůj IPP dostupný na internetových stránkách
https://www.sujb.cz/uvod/ v sekci „Protikorupční opatření“. Dostupná je verze z roku 2015, která je
aktuální.
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí sdělil, že při všech
aktivitách souvisejících se vznikem a chodem ÚDHPS byla akcentována protikorupční hlediska.
Shrnutí již zavedených principů do konkrétní podoby IPP je jednou z priorit pro rok 2018.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže má svůj IPP dostupný na adrese http://www.uohs.cz/
v sekci „O Úřadu“ – „Etické normy a protikorupční opatření“.
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Úřad pro ochranu osobních údajů má na internetové stránce https://www.uoou.cz/ v sekci
„Povinně zveřejňované informace“ – „Protikorupční opatření“ – „Protikorupční směrnice“
zveřejněnu směrnici č. 9/2014, protikorupční směrnice, vydanou dne 22. září 2014, která svým
obsahem v základních rysech odpovídá obsahu RRIPP, přičemž protikorupční směrnice je
zaměřena rovněž na etické chování zaměstnanců ÚOOÚ.
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře uvádí, že jeho IPP je služební předpis ÚPDI, jehož
nedílnou součástí je Etický kodex. S tímto předpisem jsou průběžně seznamováni všichni
zaměstnanci. Na základě nově vzniklých zkušeností bude v případě potřeby IPP průběžně
aktualizován.
Úřad průmyslového vlastnictví uvádí, že IPP ÚPV byl naposledy aktualizován s účinností ode
dne 31. března 2017. IPP je zveřejněn na internetových stránkách http://upv.cz/cs.html v rubrice
„ÚPV“ – „Boj proti korupci“.
Úřad vlády ČR aktualizoval svůj IPP v roce 2017 jedenkrát, a to dne 5. června 2017 vydáním
rozhodnutí vedoucího ÚV ČR č. 13/2017 – tato verze označená číslem „06/2017“ je dosud
aktuální. IPP ÚV ČR je dostupný na adrese https://vlada.cz/ v sekci „úřad vlády“ – „Protikorupční
program Úřadu“ a na http://korupce.cz/ v sekci „Protikorupční agenda“ – IPP ÚV ČR“.
Procesní plnění úkolu: V období od dubna do června 2017 byly realizovány konzultace
a metodická podpora správním úřadům, a to formou schůzek k monitoringu implementace RRIPP
(29 schůzek na ministerstvech a dalších správních úřadech). Z těchto schůzek byla vypracována
zpráva z monitoringu implementace rámcového rezortního interního protikorupčního programu
v ústředních správních úřadech, obsahující doporučení a náměty ministerstev a úřadů k RIPP.
Na základě těchto připomínek bylo přistoupeno k aktualizaci RRIPP. Aktualizace RRIPP byla
v MPŘ od 13. do 27. října 2017. Aktualizace RRIPP byla schválena UV ze dne 29. listopadu 2017
č. 853.
K tomu většina rezortů sdělila, že postupuje podle příslušných UV a pokynů OKK. V současné
době proto probíhají v rezortech činnosti spjaté s implementací UV ze dne 29. listopadu 2017
č. 853.
Navazující (očekávané) aktivity: Z důvodu kontinuálního sledování RIPP se jeví jako více než
žádoucí v úkolu pokračovat, proto byl monitoring úrovně rezortních interních protikorupčních
programů (RIPP) a případné předložení návrhu aktualizace Rámcového RIPP v závislosti
na aktuálních legislativních změnách a potřebách jako přetrvávající a průběžný zařazen
do AP 2018, ačkoli UV ze dne 29. listopadu 2017 č. 853 byl monitoring RRIPP nastaven ve 2leté
periodicitě.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: RRIPP jako manažerský nástroj pro prevenci korupce je
jedním ze stěžejních interních dokumentů každého rezortu, který v sobě soustřeďuje všechny
podstatné informace (případně odkazy) týkající se korupce a boje s ní. Proto je a bude jeho
existenci věnována i nadále pozornost tak, aby se z RRIPP nestal statický dokument „do šuplíku“.
V roce 2018 je plánována racionalizace práce s tímto dokumentem.

1.11 Kontrola důslednější aplikace RIA a CIA v rámci legislativního procesu
Popis úkolu: Jako přetrvávající a průběžný úkol z předchozího akčního plánu v působnosti
ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu zůstávají i nadále kontrola důslednější
aplikace hodnocení dopadů regulace (RIA) a především hodnocení korupčních rizik (CIA)
coby součásti RIA v rámci legislativního procesu. Hodnocení korupčních rizik je preventivnělegislativním nástrojem vládního boje s korupcí, proto bude i nadále pokračovat snaha o efektivní
využití tohoto institutu.
Gestor: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
(od 13. prosince 2017 ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády)
Stav splnění úkolu na úrovni
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 gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu: OKK v roce 2017 pokračovalo v posuzování návrhů právních předpisů
předložených do MPŘ podle metodiky CIA, která je dostupná na adrese www.korupce.cz v sekci
„Protikorupční agenda“ – „CIA“ (http://www.korupce.cz/cz/protikorupcni-temata/cia/cia-115011/).
Připomínky byly uplatňovány MLP jako povinným připomínkovým místem; po ustavení nové vlády
byly od poloviny prosince 2017 uplatňovány prostřednictvím ministra spravedlnosti.
Procesní plnění úkolu: Posuzování návrhů právních předpisů a věcných záměrů zákonů je
realizováno v první fázi v rámci MPŘ. V roce 2017 bylo posouzeno celkem 378 legislativních
a nelegislativních materiálů, přičemž připomínky týkající se hodnocení korupčních rizik byly
uplatněny u 27 materiálů. Dále byly poskytovány individuální konzultace.
Navazující (očekávané) aktivity: Kontrola důslednější aplikace hodnocení dopadů regulace (RIA)
a především hodnocení korupčních rizik (CIA) coby součásti RIA v rámci legislativního procesu
byla zařazena jako pokračující úkol do AP 2018.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Důsledným realizováním hodnocení korupčních rizik se
zamezí přijímání obecně závazných právních předpisů nebo jejich částí, které jsou problematické
z hlediska korupčního rizika, resp. přinejmenším dojde k identifikaci rizikových oblastí z hlediska
korupčních příležitostí. Lze konstatovat, že všechny rezorty, které připravují návrhy právních
předpisů, postupují dle metodiky CIA a dostatečným způsobem popisují korupční rizika
v navrhovaných právních předpisech.
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2 Transparentnost a otevřený přístup k informacím
2.1 Plnění závazků v Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené
vládnutí (OGP) na období let 2016 až 2018 týkající se
2.1.1 otevření prioritních datových sad veřejné správy a jejich doplnění na základě
veřejných konzultací
Popis úkolu: V rámci oblasti transparentnosti a otevřeného přístupu k informacím Akční plán
vhodně využívá synergii s aktivitami mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí
(OGP). V Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) na období
let 2016 až 2018 se konkrétně jedná o závazek otevření prioritních datových sad veřejné
správy a jejich doplnění na základě veřejných konzultací:
 publikace prioritních datových sad veřejné správy v podobě otevřených dat,
 aktualizace seznamu prioritních datových sad veřejné správy na základě veřejných konzultací.
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO částečně
Věcné naplnění úkolu: Závazek publikace prioritních datových sad veřejné správy v podobě
otevřených dat je součástí AP OGP a definuje 14 položek, z nichž každá určuje jednu či více
datových sad k otevření – vizte tabulku níže. V současné době bylo zpřístupněno 9 položek.
MV jako gestor provádí veškeré možné kroky potřebné k podpoře jednotlivých úřadů při publikaci
(vydání a aktualizace standardů publikace a katalogizace otevřených dat, pořádání školení
a workshopů, nabídka pomoci jednotlivým orgánům veřejné správy). Následující tabulka ukazuje
detailní stav plnění závazku, tj. ukazuje, jak jednotlivé úřady plní svůj závazek publikovat vybrané
datové sady. Hodnoceno je splnění podmínek kladených na otevřená data dle definice InfZ
v platném znění. Devět položek je mimo gesci MV, které uvedeným rezortům a státním institucím
nabízí metodickou i technickou podporu, ale samotná publikace konkrétních datových sad spadá
pod jejich rezort.
Datová sada
Evidence obsazovaných služebních míst zveřejněná dle
§ 180 odst. 3 ZoSS v Informačním systému o státní službě
Schválená systemizace služebních míst ve smyslu § 17 ZoSS
Datové sady registru smluv zřízeného dle § 4 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (pouze
metadata definovaná v § 5 odst. 5)
Seznam držitelů datových schránek a orgánů veřejné moci
vedený dle § 14b zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění
pozdějších předpisů
Datové sady Registru práv a povinností ve smyslu zákona
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů

3

Rezort

Plnění

MV

splněno

MV

nesplněno

MV

splněno

MV

splněno

MV

nesplněno
(zahájeny
realizační kroky
pro splnění
úkolu)3

Tato datová sada je součástí návrhu nařízení, jímž se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací
zveřejňovaných jako otevřená data.
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Datové
sady
obsahující
veřejně
přístupné
údaje
Insolvenčního rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů
Datové sady informačního systému zřízeného podle
původního § 125 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů4
Datové sady aplikace MS2014+ schválené UV ze dne
30. března 2015 č. 223
Datové sady informačního systému ARES – Administrativní
registr ekonomických subjektů podle § 7 ZVR
Datové sady Centrálního registru administrativních budov
využívaného dle UV ze dne 20. prosince 2012 č. 954
Datové sady obsahující informace o všech dotacích
a návratných finančních výpomocích ze státního rozpočtu,
státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu
a jejich příjemcích na základě UV ze dne 25. září 1997 č. 584
(zveřejňované prostřednictvím informačního systému CEDR III
– centrální evidence dotací z rozpočtu)
Datové sady z celostátního informačního systému o jízdních
řádech ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších
předpisů
Multimodální dopravní data z připravovaného Informačního
systému pro plánování trasy veřejné a individuální osobní
dopravy
Datové sady registru územní identifikace ve smyslu zákona
č. 111/2009 Sb., o základních registrech

MS

nesplněno

MMR

splněno

MMR

splněno

MF

splněno

ÚZSVM

splněno

GFŘ

splněno

MD

nesplněno

MD

nesplněno

ČÚZK

splněno

Procesní plnění úkolu: Závazek publikace prioritních datových sad veřejné správy v podobě
otevřených dat byl částečně realizován formou NV č. 425/2016 Sb., o seznamu informací
zveřejňovaných jako otevřená data, jako součást AP OGP. Pět datových sad nebylo do konce roku
2017 publikováno.
Závazek aktualizace seznamu prioritních datových sad veřejné správy na základě veřejných
konzultací je průběžně realizován jako součást AP OGP formou internetového dotazníku pro sběr
nejžádanějších datových sad, který je dostupný na webových portálech MV5, webovém portálu
koordinátora digitální agendy6 a webovém portálu Fondu Otakara Motejla7. Identifikace a analýza
navržených datových sad probíhá pravidelně dvakrát ročně. První kolo vyhodnocování dotazníku
bylo uzavřeno k 30. dubnu 2017. Do té doby bylo sesbíráno 86 podnětů na datové sady, které
zajímají zástupce odborné i laické veřejnosti. Výsledky analýzy jsou dostupné pro veřejnost
na Informačním portále o otevřených datech: https://opendata.gov.cz/dokumenty:anal%C3%BDzaopendata-wishlist.
Druhé kolo vyhodnocování sběru dat na základě veřejných konzultací bylo uzavřeno k 31. prosinci
2017. V období od 1. května do 31. prosince 2017 bylo sesbíráno 19 unikátních podnětů na datové
sady ze strany zástupců odborné i laické veřejnosti. Návrhy na nové datové sady z 1. kola byly
identifikovány a staly se součástí návrhu NV, jímž se mění NV č. 425/2016 Sb., o seznamu
informací zveřejňovaných jako otevřená data, který byl od 23. listopadu do 14. prosince 2017
v MPŘ (dosud nebyla předložena verze pro jednání vlády) – tento návrh NV obsahuje výčet
datových sad, které vzešly z výše uvedených veřejných konzultací formou on-line dotazníkového
šetření. Jedná se o tyto datové sady:
4

Zákon byl nahrazen ZZVZ; dle § 224 Informační systém o veřejných zakázkách.
Vizte https://opendata.gov.cz.
6
Vizte www.digiczech.eu.
7
Vizte www.otevrenadata.cz.
5
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Datová sada

Rezort

Informace obsažené v základním registru územní identifikace, adres
a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění
pozdějších předpisů
Informace obsažené v základním registru agend, orgánů veřejné moci,
soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností podle zákona
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
Informace obsažené ve školském rejstříku podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Informace obsažené v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb
podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
Informace obsažené v seznamu znalců a tlumočníků podle zákona č. 36/1967
Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
Informace obsažené v evidenci registrovaných léčivých přípravků podle zákona
č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon
o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Informace o registrovaných osobách zacházejících se zdravotnickými
prostředky, informace o notifikovaných zdravotnických prostředcích a informace
poskytnuté výrobcem, zplnomocněným zástupcem nebo distributorem
v souvislosti s opatřeními s cílem minimalizovat opakování nežádoucích příhod
podle § 74 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích obsažené v Registru
zdravotnických prostředků podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických
prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
Informace obsažené v registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského
úvěru k činnostem podle zákona o spotřebitelském úvěru podle zákona
č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
Informace obsažené v seznamu bank a poboček zahraničních bank působících
v ČR podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

ČÚZK
MV
MŠMT
MZd
MS
SÚKL

SÚKL

ČNB
ČNB

Navazující (očekávané) aktivity: Opatření je součástí AP OGP, který končí ke konci roku 2018.
Během tohoto časového období bude MV pravidelně dvakrát ročně analyzovat a vyhodnocovat
navržené podněty pro nové datové sady a v případě, že budou splňovat kritéria pro NV
č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, budou datové sady
(v rámci pravidelné roční aktualizace) do tohoto NV zařazeny. Z uvedeného důvodu byl tento úkol
s totožným zadáním zařazen i do AP 2018.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: V rámci cíle publikace prioritních datových sad veřejné
správy v podobě otevřených dat byl úkol částečně splněn, neboť ze 14 datových sad nebylo
5 datových sad publikováno. Jedná se o tyto datové sady:
 schválená systemizace služebních míst ve smyslu § 17 ZoSS,
 datové sady Registru práv a povinností ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních
registrech, ve znění pozdějších předpisů,
 datové sady obsahující veřejně přístupné údaje Insolvenčního rejstříku dle zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů,
 datové sady z celostátního informačního systému o jízdních řádech ve smyslu zákona
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších
předpisů,
 multimodální dopravní data z připravovaného Informačního systému pro plánování trasy
veřejné a individuální osobní dopravy,
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 u těchto pěti datových sad lze vhodnou úpravou informačních systémů zajistit publikaci
a posléze je nutné tyto datové sady zkatalogizovat v Národním katalogu otevřených dat.
Aktualizace seznamu prioritních datových sad veřejné správy na základě veřejných konzultací
je realizován formou veřejných konzultací, které sbírá podněty pro nové datové sady. V roce
2017 byly tyto datové sady dvakrát ročně vyhodnoceny. Datové sady splňující kritéria
stanovená NV č. 425/2016 Sb., o seznamu informací jako otevřená data, se staly součástí
rozšířeného seznamu datových sad v rámci novely tohoto NV, u něhož MPŘ proběhlo v závěru
roku 2017.

2.1.2 podpory rozvoje systému otevřených dat veřejné správy ČR
Popis úkolu: V rámci oblasti transparentnosti a otevřeného přístupu k informacím Akční plán
vhodně využívá synergii s aktivitami mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí
(OGP). V Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) na období
let 2016 až 2018 se konkrétně jedná o závazek podpora rozvoje systému otevřených dat
veřejné správy ČR:
 rozvoj standardů otevřených a propojených dat,
 vzdělávání zaměstnanců veřejné správy,
 poskytnutí pomoci úřadům veřejné správy s otevíráním dat,
 rozvoj Národního katalogu otevřených dat,
 rozvoj dialogu mezi institucemi veřejné správy a širokou veřejností.
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu: Závazek podpora rozvoje systému otevřených dat veřejné správy ČR je
rovněž součástí AP OGP. Úkoly v tomto závazku jsou plněny v rámci projektu Implementace
strategií v oblasti otevřených dat II:
 rozvoj standardů otevřených a propojených dat – v rámci tohoto úkolu došlo k rozšíření sekce
metodické a legislativní na portálu https://opendata.gov.cz. Byla provedena aktualizace
doporučených datových sad veřejné správy, rozšířena interní směrnice pro potřeby rezortů.
Součástí metodického rozvoje standardů a metodik bylo i dokončení prvotní verze Koncepce
sémantického slovníku pojmů veřejné správy;
 vzdělávání zaměstnanců veřejné správy – v roce 2017 bylo zorganizováno 8 školení, kterých se
účastnilo 38 institucí veřejné správy v počtu 93 zaměstnanců veřejné správy;
 poskytnutí pomoci úřadům veřejné správy s otevíráním dat – v souvislosti s metodickou
podporou poskytlo MV přes 32 metodicko-odborných konzultací, kterého se účastnilo
79 účastníků, z řad institucí veřejné správy;
 rozvoj Národního katalogu otevřených dat – byla vyhotovena rešerše existujících standardů
relevantní pro oblast katalogizace otevřených dat. Konkrétně byly analyzovány aktuální verze
standardů DCAT-AP, GeoDCAT-AP a StatDCAT-AP. Dále byl zahrnut standard VoID. Byly
navrženy mechanismy kontroly kvality metadat v NKOD a dokumentace návrhu prezentační
vrstvy NKOD (dostupný jako softwarový prototyp na https://data.gov.cz.opendata.cz/);
 rozvoj dialogu mezi institucemi veřejné správy a širokou veřejností – v souladu s AP OGP byly
formou veřejných konzultací od veřejnosti posbírány podněty pro nové datové sady. Jejich
analýza je dostupná na webu https://opendata.gov.cz. MV uspořádalo výroční konferenci
Otevřená data ve veřejné správě ČR, které se zúčastnilo přes 100 osob. Výstupy otevřených
dat MV byly pravidelně prezentovány na konferenci ISSS 2017 v Hradci Králové. Zapojení
uživatelů otevřených dat a zpětná vazba na způsob publikace otevřených dat byla
prezentována na Open Data Expo 2017.
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Kriticky je třeba uvést, že datové sady, které jsou přístupné přes Portál veřejné správy, za rok 2016
jsou ve vybraných případech prázdné. Při vyhledávání informací není možnost třídění podle názvu
státního subjektu a typu hledané informace (např. smlouvy, faktury).
Procesní plnění úkolu: Úkol je plněn v rámci projektu Implementace strategií v oblasti otevřených
dat II.
Navazující (očekávané) aktivity: Aktivity a závazky v oblasti zpřístupňování informací formou
otevřených dat budou i nadále řešeny projektem Implementace strategií v oblasti otevřených dat II.
Z uvedeného důvodu byl tento úkol s totožným zadáním zařazen i do AP 2018.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Pod projektem Implementace strategií v oblasti otevřených
dat II došlo k rozvoji standardů otevřených a propojených dat na portálu https://opendata.gov.cz,
byla aktualizována vnitřní směrnice otevřených dat, aktualizace doporučených datových sad,
jakožto finalizována Koncepce sémantického slovníku veřejné správy. V rámci úkolu bylo
vyškoleno 93 zaměstnanců státní správy v oblasti otevřených dat a byla poskytnuta metodická
a technická podpora 32 subjektům veřejné správy. V souvislosti s rozvojem NKOD byla
vyhotovena rešerše vývoje katalogu v oblasti otevřených dat a byly analyzovány aktuální verze
standardů DCAT-AP, GeoDCAT-AP a StatDCAT-AP. Byly navrženy mechanismy kontroly kvality
metadat v NKOD a dokumentace návrhu prezentační vrstvy NKOD (dostupný
na https://data.gov.cz.opendata.cz/).

2.1.3 vytvoření Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím na léta 2017–
2020
Popis úkolu: V rámci oblasti transparentnosti a otevřeného přístupu k informacím Akční plán
vhodně využívá synergii s aktivitami mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí
(OGP). V Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) na období
let 2016 až 2018 se konkrétně jedná o závazek vytvoření Národní strategie otevřeného
přístupu k vědeckým informacím na léta 2017-2020:
 předložení Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím ke schválení vládě.
Gestor: místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace
(od 13. prosince 2017 předseda vlády)
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: ANO
Věcné naplnění úkolu: ČR byla jednou z mála zemí, která neměla žádnou národní strategii
otevřeného přístupu a ani dokument, který by sjednocoval plány na rozvoj otevřeného přístupu
k vědeckým informacím na národní úrovni. K prosazování otevřeného přístupu k výzkumným
datům z projektů financovaných z veřejných prostředků se ČR spolu s dalšími zeměmi OECD a EU
zavázala již v roce 2004. Záměrem Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím
ČR na léta 2017 až 2020 je podpora optimální cirkulace a transferu vědeckých znalostí, další
rozvoj spolupráce a výměna informací v rámci ČR i přispění k odborné diskusi v celoevropském
kontextu. Otevřený přístup k vědeckým informacím patří k základním podmínkám rozvoje
současné vědy. Dostupnost vědeckých informací zlepšuje veřejné služby a umožňuje rychlejší
zavádění inovací a jejich ekonomicky efektivní využívání. Aktivní kroky k prosazení otevřeného
přístupu k vědeckým informacím činí vlády většiny vyspělých zemí světa stejně jako přední
poskytovatelé podpory výzkumu a výzkumné instituce. Velkou pozornost otevřenému přístupu
věnuje již více než 10 let i Evropská komise, která začlenila podporu otevřeného přístupu
do podmínek 7. rámcového programu, programu Horizont 2020 a dalších aktivit. V souladu
s doporučením Evropské komise ze 17. července 2012 o přístupu k vědeckým informacím a jejich
uchovávání, v němž se členským státům doporučuje definovat a zavést jasné strategie otevřeného
přístupu k vědeckým publikacím a výzkumným datům, které jsou výsledkem projektů
financovaných z veřejných prostředků, vydala Rada pro výzkum, vývoj a inovace dne 28. února
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2014 doporučení „Otevřený přístup (Open Access) k publikovaným výsledkům výzkumu
financovaného z veřejných zdrojů“. Strategie navazuje na toto doporučení, plně respektuje
závazné principy otevřeného přístupu k vědeckým informacím na úrovni EU a představuje
nezbytný předpoklad plnohodnotného začlenění ČR do Evropského výzkumného prostoru.
Je strategickým dokumentem, který zahajuje postupný proces implementace otevřeného přístupu
k vědeckým informacím v ČR na národní úrovni. Slouží k vymezení základních postojů
k dostupnosti vědeckých informací, deklaruje výhody a podporuje přínos výzkumu hrazeného
z veřejných prostředků pro společnost. Strategie rozvíjí principy Národní politiky výzkumu, vývoje
a inovací na léta 2016–2020 a další národní dokumenty.
Procesní plnění úkolu: Národní strategii otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta
2017 až 2020 vláda schválila svým UV ze dne 14. června 2017 č. 444. Tímto UV bylo uloženo
1. místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace zpracovat a vládě do 31. prosince 2017
předložit Akční plán k Národní strategii a pravidelně jedenkrát ročně vyhodnocovat plnění Akčního
plánu k Národní strategii. Dále bylo členům vlády, předsedům Akademie věd ČR, Grantové
agentury ČR, Technologické agentury ČR a vedoucím ostatních ÚSÚ zabezpečovat priority
Národní strategie. Úkol byl nově uložen předsedovi vlády a termín byl prodloužen do 30. června
2018.
Navazující (očekávané) aktivity: Zveřejněním Národní strategie otevřeného přístupu ČR
k vědeckým informacím na léta 2017 až 2020 jsou stanoveny priority ČR v této oblasti.
K úspěšnému dosažení těchto priorit a vizí bude připraven podrobný akční plán, ve kterém budou
specifikována konkrétní opatření, jejich časový i finanční rámec a odpovědnost jednotlivých
subjektů za jejich realizaci. Plnění tohoto implementačního nástroje bude pravidelně
vyhodnocováno. V AP 2018 nebyl navazující úkol zakotven; lze však předpokládat, že navazující
aktivity budou stanoveny v novém AP OGP na období let 2018 až 2020.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Úkol byl splněn tím, že gestor zpracoval Národní strategii
otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017 až 2020, která byla následně
schválena vládou. Podrobný akční plán má být předložen do 30. června 2018 předsedou vlády.

2.2 Vytvoření centrálního registru oznámení veřejných funkcionářů a předložení
vyhlášky, kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení
podle zákona o střetu zájmů
Popis úkolu: Novela zákona o střetu zájmů zavádí Registr oznámení, který bude spravován
Ministerstvem spravedlnosti. Současně musí být vydána vyhláška Ministerstva spravedlnosti,
kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu
zájmu. Dohledem nad implementací novely zákona o střetu zájmů se bude zabývat Pracovní
komise předsedy Rady ke střetu zájmů.
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: ANO
 Parlamentu: ANO
Věcné naplnění úkolu: V souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, byl zřízen
Centrální registr oznámení (CRO) jakožto informační systém veřejné správy ve smyslu zákona
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, který
MS využívá k výkonu veřejné moci v oblasti střetu zájmů. Vytvoření, spuštění a zahájení rutinního
provozu tohoto systému tak bylo jedním ze stěžejních a strategických úkolů MS v roce 2017. CRO
byl v souladu s termínem účinnosti zákona č. 14/2017 Sb., který novelizoval zákon o střetu zájmů
a zavedl nový elektronizovaný systém podávání a evidence oznámení veřejných funkcionářů,
spuštěn dne 1. září 2017. V návaznosti na toto datum byly ze strany právnických osob a jejich
orgánů či organizačních složek podle § 14a odst. 2 zákona o střetu zájmů prováděny zápisy
veřejných funkcionářů v daném oboru působnosti do CRO. Ke dni 31. prosince 2017 bylo v CRO
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evidováno více než 37 700 veřejných funkcionářů. V průběhu měsíců říjen až prosinec 2017 pak
CRO přijímal v první řadě mimořádná vstupní oznámení veřejných funkcionářů, kteří byli ve funkci
ke dni 1. září 2017, a těch, kteří zahájili výkon funkce v průběhu měsíce září 2017. Veřejní
funkcionáři, kteří zahájili výkon funkce od 1. října 2017 a později, měli povinnost podat v souladu
s ustanovením § 12 odst. 1 zákona o střetu zájmů tzv. vstupní oznámení. V případě ukončení
výkonu funkce měli pak veřejní funkcionáři povinnost podat v souladu s ustanovením § 12 odst. 3
zákona o střetu zájmů tzv. výstupní oznámení. Všechna oznámení jsou v CRO po dobu 5 let
od skončení výkonu funkce příslušného veřejného funkcionáře. V CRO jsou mimo výše uvedených
dokumentů evidovány v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 písm. b) zákona o střetu zájmů také
žádosti o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 zákona o střetu
zájmů. Ke dni 31. prosince 2017 bylo prostřednictvím tohoto registru přijato 90 žádostí. V CRO
jsou dále evidována sdělení o skutečnostech, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti
údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru oznámení na základě § 13 odst. 6 zákona
o střetu zájmů. Ke dni 31. prosince 2017 bylo v registru evidováno více než 100 takových sdělení.
Pokud se jedná o další část úkolu vyplývajícího z AP 2017, tj. předložení vyhlášky, kterou se
stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů, lze
konstatovat, že předmětná vyhláška byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 79/2017 Sb.
Je nutné ovšem zmínit, že přijatá transparentní pravidla vyvolala nevůli zejména volených
zástupců ÚSC, na jejichž oznámení může nově nahlížet na internetu kdokoli, aniž by se musel
registrovat. Po volbách v říjnu 2017 byly v 8. volebním období předloženy dva poslanecké návrhy
na změnu zákona o střetu zájmů (ST č. 33 a 34), k nimž vláda přijala nesouhlasné stanovisko.
Procesní plnění úkolu: CRO byl v souladu s termínem účinnosti zákona č. 14/2017 Sb., který
novelizoval zákon o střetu zájmů a zavedl nový elektronizovaný systém podávání a evidence
oznámení veřejných funkcionářů, spuštěn dne 1. září 2017.
Navazující (očekávané) aktivity: Výhledy na rok 2018 se týkají optimalizace elektronizovaného
systému CRO po technické i věcné stránce – např. napojení na další informační systémy veřejné
správy. Z AP 2018 vyplývá, že v tomto roce bude zhodnocena činnost a zkušenosti s fungováním
CRO podle zákona o střetu zájmů, konkrétně je stanoven úkol pro MS „Sběr dat pro zhodnocení
dopadů (z hlediska korupčních rizik/protikorupčního efektu) novely zákona o střetu zájmů
a zhodnocení činnosti/zkušeností s fungováním centrálního registru oznámení, která budou
předložena v roce 2019.“
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Úkol byl splněn, v termínu stanoveném zákonem o střetu
zájmů byl CRO spuštěn dne 1. září 2017 a je zajištěn jeho řádný chod. Vyhláška byla vyhlášena
ve Sbírce zákonů pod č. 79/2017 Sb.

2.3 Sledování zřízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran
a politických hnutí a dále implementaci nové právní úpravy financování politických
stran a volebních kampaní
Popis úkolu: Jedním ze zásadních bodů nové regulace oblasti financování politických stran
a volebních kampaní je zřízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran
a politických hnutí, jehož primární úlohou bude kontrola dodržování stanovených povinností
politickými stranami a politickými hnutími v oblasti hospodaření s finančními prostředky. Pracovní
komise předsedy Rady k transparentnosti státní správy bude v průběhu roku 2017 mimo jiné
sledovat konstituování nového úřadu včetně průběhu implementace nové právní úpravy.
Gestor: Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k transparentnosti
státní správy
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu: Zákonem č. 302/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb.,
o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další
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související zákony, byl od 1. ledna 2017 zřízen ÚDHPSH, který byl začleněn do kompetenčního
zákona jako jeden z ostatních ÚSÚ. V průběhu roku 2017 tento úřad začal postupně fungovat
a na základě výběrových řízení byli přijímáni jeho zaměstnanci. Hlavním cílem úřadu bylo zaměřit
se na volební kampaň před volbami do PS v říjnu 2017.
Procesní plnění úkolu: Na jednání pracovní komise předsedy Rady vlády k transparentnosti
státní správy 27. března 2017 se dostavili tři členové ÚDHPSH, kteří sdělili aktuální informace
ohledně zřízení samotného úřadu, zahájení jeho činnosti a dalších aktivit, především v souvislosti
s připravovanými volbami do PS. Podrobnosti o činnosti úřadu jsou dostupné na https://udhpsh.cz/.
Navazující (očekávané) aktivity: V roce 2018 budou analyzovány dopady (z hlediska korupčních
rizik/protikorupčního efektu) přijaté právní úpravy a zhodnocena činnost a zkušenosti s fungováním
ÚDHPSH. Tento úkol byl zařazen do AP 2018 s tím, že gestorem je samotný ÚDHPSH
a spolugestorem předseda Rady.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Pracovní komise předsedy Rady vlády byla informována
od členů ÚDHPSH o jeho konstituování a implementaci nové právní úpravy a v jeho dosavadní
činnosti neshledala nedostatky.

2.4 Legislativní řešení závazných pravidel
do obchodních společností a státních podniků

pro

nominaci

zástupců

státu

Popis úkolu: V návaznosti na Programové prohlášení vlády i na předchozí akční plány boje
s korupcí bude předloženo legislativní řešení závazných pravidel pro nominaci zástupců státu
do obchodních společností a státních podniků.
Gestor: Ministerstvo financí
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: NE
 Parlamentu: NE
Věcné naplnění úkolu: Byl zpracován a vládou UV ze dne 22. června 2016 č. 559 schválen návrh
věcného záměru zákona o výběru osob do řídících a dozorčích (kontrolních) orgánů právnických
osob s majetkovou účastí státu. Návrh zákona bylo uloženo předložit do 31. prosince 2016. Návrh
obsahoval 1) úpravu postupu ministerstev, která vykonávají funkci zakladatelů státních podniků
(případně jménem státu vykonávají práva akcionáře nebo společníka ve společnostech
ovládaných státem) při výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou
účastí státu, 2) úpravu zřízení a postavení Vládního výboru pro otázky vlastnické politiky státu
(poradní orgán vlády zřízený zákonem, členové jmenováni vládou) a 3) novelu zákona o střetu
zájmů zakazující poslancům a senátorům 4 roky po skončení mandátu zastávat v právnických
osobách s majetkovou účastí státu funkce v řídících nebo dozorčích orgánech.
Procesní plnění úkolu: Návrh zákona byl zpracován striktně v mezích věcného záměru. V MPŘ
byl návrh zákona od 9. listopadu do 8. prosince 2016 (15 připomínkových míst uplatnilo připomínky
zásadní povahy; některé z nich se nepodařilo vypořádat a návrh byl vládě předložen s rozpory
s MVVI, MLP, MO, MS, MZe, MPO, MV atd. – rozpory se týkaly zejména otázky potřebnosti úpravy
problematiky výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí
státu legislativní cestou). Verze pro jednání vlády byla předložena dne 25. ledna 2017. Návrh
zákona projednávaly komise LRV:
 Komise pro hodnocení dopadů regulace (RIA): 3. února 2017
 Komise pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 1: 6. února 2017
 Komise pro veřejné právo II – komise pro finanční právo: 7. února 2017
 Komise pro soukromé právo: 10. února 2017
 Komise pro veřejní právo III – komise pro pracovní právo a sociální věci: 17. února 2017
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LRV návrh zákona projednávala 9. března 2017 a doporučila návrh neschválit, neboť považuje
zákonnou regulaci v této oblasti za zbytečnou, jelikož jde o interní záležitost výkonné moci. Návrh
byl zařazen na program jednání vlády dne 22. března 2017, kdy vláda jeho projednávání přerušila.
Další projednávání proběhlo na jednání vlády dne 5. dubna 2017, kdy bylo projednáváno znění
upravené v návaznosti na předchozí jednání vlády. Ani upravený materiál nebyl vládou schválen
(z 15 přítomných hlasovalo pro jeho přijetí 6 členů vlády). V systému eKLEP je materiál veden
pod čj. 103/17.
Souběžně s vládním návrhem zákona byl předložen poslanecký návrh Radka Vondráčka a dalších
na vydání zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou
účastí státu (nominační zákon) – ST č. 1045 (7. volební období). Vláda k němu zaujala neutrální
stanovisko (UV ze dne 22. března 2017 č. 205). Zpravodajem byl Stanislav Pfléger. Garančním
výborem byl určen Hospodářský výbor. Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem
volebního období. V 8. volebním období byl podán návrh poslanců Adama Kalouse, Milana
Ferance, Jaroslava Faltýnka a dalších na vydání zákona o výběru osob do řídících a dozorčích
orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) (ST č. 119). Vládě
ke stanovisku byl zaslán dne 12. března 2018.
Navazující (očekávané) aktivity: Vzhledem k negativnímu stanovisku LRV, která považuje přijetí
zákona upravujícího nominaci členů řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou
účastí státu za zbytečnou regulaci, a s přihlédnutím k tomu, že tento postoj zastává i řada rezortů,
se s přípravou zákonné regulace v této oblasti nepočítá, a proto dokončení tohoto úkolu nebylo
zařazeno do AP 2018.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Zákonná úprava pravidel pro nominaci zástupců státu
do obchodních společností a státních podniků nebyla přijata. Nicméně za dostatečnou lze v této
oblasti považovat existující úpravu – již téměř 4 roky fungující Vládní výbor pro personální
nominace, který byl zřízen UV ze dne 17. března 2014 č. 177.

2.5 Metodická příručka pro státní zástupce k novelizovaným ustanovením zákona
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Popis úkolu: V soukromém, ale i veřejném sektoru vzrůstá v souvislosti s novelou zákona
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění
pozdějších předpisů nebo se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU o uvádění
nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitostí některými velkými podniky
a skupinami význam tzv. compliance programů. Nejvyšší státní zastupitelství připraví
metodickou příručku pro státní zástupce, aby byla zajištěna jednotnost výkladu dotčených
ustanovení na státních zastupitelstvích.
Gestor: Nejvyšší státní zastupitelství
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu: Cílem bylo zpracování analýzy určené všem státním zástupcům jako
praktické pomůcky k zohlednění podstatných okolností při posuzování trestní odpovědnosti
právnických osob v působnosti orgánu veřejné žaloby v trestním řízení v kontextu nové právní
úpravy. Analýza má vybavit státní zástupce základní orientací ve stěžejních otázkách posuzované
problematiky, jako je legislativní zakotvení nového institutu exkulpace v právním řádu – vizte
§ 8 odst. 5 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,
ve znění zákona č. 183/2016 Sb. (ZTOPO), zvláštní subjektivní odpovědnost právnické osoby
v trestním právu, srovnání s vyviněním odpovědnosti právnické osoby za správní delikty, resp.
přestupky, a mantinely vyvinění právnické osoby podle § 8 odst. 5 ZTOPO.
Procesní plnění úkolu: Byla zpracována analýza, která je – nad rámec zadání – zpřístupněna
i veřejnosti na adrese http://www.nsz.cz/images/stories/Tiskovy/NovelaTOPO.pdf.
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Navazující (očekávané) aktivity: NSZ zpracovalo zvláštní zprávu o poznatcích z aplikace
§ 8 odst. 5 a dalších ustanovení ZTOPO. Tato zpráva je průběžně doplňována, což bude
prováděno pravidelně ke konci každého čtvrtletí tohoto roku.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Vydáním metodické příručky bude zajištěna jednotnost
výkladu ZTOPO na všech státních zastupitelstvích v ČR.

2.6 Sledování realizace opatření uložených v oblasti tzv. compliance programů
v návaznosti na novou právní úpravu
Popis úkolu: V soukromém, ale i veřejném sektoru vzrůstá v souvislosti s novelou zákona
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění
pozdějších předpisů nebo se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU o uvádění
nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitostí některými velkými podniky
a skupinami význam tzv. compliance programů. Této oblasti bude v roce 2017 věnována
pozornost ze strany Koncepční komise předsedy Rady, a to zejména s ohledem na realizaci
povinností uložených právnickým osobám.
Gestor: Koncepční komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO částečně
Věcné naplnění úkolu: Novelou ZTOPO účinnou od 1. prosince 2016 bylo stanoveno,
že právnická osoba se trestní odpovědnosti zprostí, pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo
možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila. S ohledem na tuto
změnu právní úpravy vzrostl význam tzv. compliance programů, které si právnická osoba nastaví.
Vyhodnocení implementace právní úpravy zatím nebylo provedeno.
Procesní plnění úkolu: Sledování realizace opatření uložených v oblasti tzv. compliance
programů nebylo vyčleněno jako samostatný bod programu na jednání komise, informace byly
předkládány průběžně. Na jednání koncepční komise dne 10. března 2017 byli přítomní
seznámeni zástupcem MS s pozitivní zkušeností s novou Českou compliance asociací, a. s.,
vydáním usnesení soudu, kterým bylo zastaveno trestní stíhání z důvodu, že hlavní pachatel
podepsal vnitřní dokument organizace, že by neměl páchat trestnou činnost – to považoval soud
za prokázání veškerého úsilí, které lze po ni spravedlivě požadovat. Dále byli členové komise
seznámeni s materiálem Analýza vlivu herního průmyslu na možná rizika korupčního jednání
v rámci veřejné správy a návrh řešení, která v rovině tzv. compliance programů uvádí jako
doporučení dobrovolné vytvoření a dodržování protikorupčního programu společnostmi herního
průmyslu.
Navazující (očekávané) aktivity: Sledování realizace opatření uložených v oblasti
tzv. compliance programů v návaznosti na novou právní úpravu bylo jako úkol Koncepční komise
předsedy Rady vlády zařazeno do AP 2018.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Sledování realizace opatření uložených v oblasti tzv.
compliance programů v návaznosti na novou právní úpravu nebylo činěno systematicky. Vzhledem
k relativně krátké době účinnosti právní úpravy problematika nebyla dostatečně vyhodnocena,
a proto bude předmětem zájmu i v roce 2018.

2.7 Sektorová analýza zabývající se korupcí ve zdravotnictví
Popis úkolu: Korupce ve zdravotnictví představuje mimořádně závažný problém z hlediska
ekonomického i morálního. Korupční rizika existují na všech stranách řetězce pacienti –
poskytovatelé zdravotní péče (popřípadě lékárny) – zdravotní pojišťovny – soukromý sektor –
rezort zdravotnictví. Proto Ministerstvo zdravotnictví v roce 2017 při zapojení všech relevantních
aktérů předloží sektorovou analýzu, která identifikuje zjevná i latentní korupční rizika v oblasti
zdravotnictví s tím, že budou navržena konkrétní protikorupční opatření řešící jednotlivé vztahy
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výše uvedeného řetězce pro futuro. Tato analýza pak také bude podkladem pro předložení
systémového a komplexního řešení eliminace korupce ve veřejném zdravotnictví.
Gestor: Ministerstvo zdravotnictví
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: NE
Věcné naplnění úkolu: V období roku 2017 byla ze strany zpracovatele na MZd dána analýza
k interním připomínkám, kdy k tomuto (vyjma připomínek formálních) nebyly dány žádné podněty
k doplnění. Ve stavu, v jakém se analýza nacházela, stále se jednalo o pracovní verzi, byla
zaslána OKK, a to bez následné zpětné vazby.
Procesní plnění úkolu: Úkol byl převeden do období roku 2018 k dalšímu dopracování, MPŘ
a ukončení. V současné době je v úrovni zpracovatele gestorem.
Navazující (očekávané) aktivity: Zpracování sektorové analýzy zabývající se korupcí
ve zdravotnictví byla pro nedokončení v roce 2017 zařazena do AP 2018.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Sektorová analýza bude, po schválení, doplněna
o navrhovaná opatření, kdy tato budou následně aplikována v rezortu MZd.

2.8 Pokračování v realizaci projektu eSbírky a eLegislativy včetně schválení
tzv. změnového zákona
Popis úkolu: V návaznosti na posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu
včetně jeho elektronizace bude v roce 2017 pokračovat realizace projektu elektronické Sbírky
zákonů a Sbírky mezinárodních smluv (eSbírka) a elektronické tvorby právních předpisů
(eLegislativa), jenž bude mít za cíl zvýšení dostupnosti a srozumitelnosti právních předpisů a vyšší
kvalitu a efektivitu jejich tvorby. Projekt eSbírka a eLegislativa je složen z legislativní
a nelegislativní části. V rámci legislativní části byl v roce 2016 schválen zákon č. 222/2016 Sb.,
o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce
zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), který ukládá
spuštění elektronického systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického systému
tvorby právních předpisů k 1. lednu 2020. V roce 2017 je třeba dokončit legislativní proces
u tzv. změnového zákona, který má upravovat používání elektronického systému tvorby právních
předpisů na půdě obou komor Parlamentu ČR. V nelegislativní části plnění bude pokračováno
v implementaci informačního systému eSbírky a eLegislativy, kdy finanční prostředky na jeho
realizaci budou kofinancovány z evropských strukturálních fondů. Jeho spuštění do ostrého
provozu se předpokládá k 1. lednu 2020.
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: ANO
 Parlamentu: NE
Věcné naplnění úkolu: V roce 2017 byla dokončena příprava kompletní zadávací dokumentace
k dvěma stěžejním veřejným zakázkám, které byly následně vypsány v srpnu 2017. Dokončení
zadávací dokumentace zahrnovalo i dokončení podrobného návrhu architektonického řešení, který
se stal přílohou zadávací dokumentace. Architektonické řešení vycházelo i z průběžných jednání
se zástupci budoucích uživatelů systému – ÚV ČR, PS a Senátu. S PS se dále projednávalo
přijaté usnesení organizačního výboru PS, které požadovalo částečné zachování stávajících
postupů v tvorbě legislativního procesu a vytvořilo rozpor s platnou legislativou a cíli projektu.
Procesní plnění úkolu: Součástí přípravy legislativního prostředí je prosazení tzv. změnového
zákona, který vytváří podmínky pro fungování systému eLegislativa. Tento zákon však nebyl
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schválen Senátem a vzhledem ke konci funkčního období PS bude znovu předložen
do Parlamentu společně s novelou zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních
smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
(zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) obsahující posun účinnosti o jeden rok,
tj. na 1. ledna 2021.
Navazující (očekávané) aktivity: V roce 2018 budou dokončeny veřejné zakázky a zahájena
výstavba informačního systému elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (eSbírka)
a elektronické tvorby právních předpisů (eLegislativa). Budou pokračovat jednání s PS, Senátem
a ÚV ČR o implementaci systému. Bude také pokračovat snaha o zajištění legislativních podmínek
pro realizaci projektu, zejména nové předložení změnového zákona a předložení novely zákona
č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, týkající se posunutí účinnosti o 1 rok.
S ohledem na výše uvedené byl úkol s názvem „Pokračování v realizaci projektu eSbírky
a eLegislativy“ zařazen do AP 2018. Odůvodnění je následující: V návaznosti na posílení
transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu včetně jeho elektronizace bude v roce
2018 pokračovat realizace projektu elektronické Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních
smluv (eSbírka) a elektronické tvorby právních předpisů (eLegislativa), jenž bude mít za cíl
zvýšení dostupnosti a srozumitelnosti právních předpisů a vyšší kvalitu a efektivitu jejich tvorby.
Jeho spuštění do ostrého provozu se předpokládá k 1. lednu 2020.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Projekt eSbírka a eLegislativa je v realizaci, v srpnu 2017
byly vypsány hlavní veřejné zakázky. Předpokládaný termín dokončení projektu zůstává
31. prosinec 2019, ale uvažuje se o posunu o jeden rok.
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3 Hospodárné nakládání s majetkem státu
3.1 Uvádění zákona o zadávání veřejných zakázek do praxe, vytváření metodik,
vzdělávání zadavatelů a uchazečů o veřejné zakázky v rámci Akademie veřejného
investování
Popis úkolu: V návaznosti na přijetí zákona o zadávání veřejných zakázek, který nabyl účinnosti
1. října 2016, je nyní klíčovým úkolem Ministerstva pro místní rozvoj vydání veškerých
souvisejících metodik, které jsou k uvádění zákona do praxe nutné a velmi potřebné. Ministerstvo
pro místní rozvoj zároveň navrhlo komplexní modulární vzdělávací program k zadávání veřejných
zakázek. Tento vzdělávací program bude prostřednictvím spoluautorů nové legislativy realizován
v rámci Akademie veřejného investování v průběhu roku 2017. Jednotlivé kurzy vyučované v rámci
tohoto programu budou zacíleny na široké spektrum adresátů od začátečníků v zadávacím
procesu, přes pokročilé zadavatele řešící problémy ve specifických oblastech zadávání
až po zadavatele, u nichž bude posilována kompetence vytváření kvalitních dokumentací
o zadávacím řízení bez nadbytečných administrativních a věcných chyb. Specifické moduly
programu budou zaměřeny rovněž na osoby působící v orgánech zadavatele, které vykonávají
kontrolní funkci (nejen v oblasti zadávaní veřejných zakázek).
Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu: V souvislosti s nabytím účinnosti ZZVZ od 1. října 2016 Odbor práva
veřejných zakázek a koncesí (OPVZK) navázal na svoji činnost, prováděnou v roce 2016, a v roce
2017 dále uváděl ZZVZ do praxe různou formou. Šlo hlavně o uveřejňování a aktualizování
stávajících a nových metodik, uveřejňování nových stanovisek, provádění vzdělávání veřejnosti
prostřednictvím vzdělávacího programu i provádění školení v regionech. Za naplňování úkolu
uvádění ZZVZ do praxe lze považovat i spolupráci s dalšími rezorty, kde OPVZK spolupracovalo
na vzniku nových právních pravidel a metodických dokumentů vztahujících se k ZZVZ, a to hlavně
v oblasti sociálně zodpovědného zadávání. Od začátku roku 2017 byl zaveden vzdělávací program
pro veřejné zakázky. Cílem je výrazné posílení odbornosti uživatelů v oblasti veřejných zakázek.
Vzdělávací program je koncipován jako vícestupňový vzdělávací systém, který se zaměří nejen
na zkušené zadavatele, ale má pomoci i těm zadavatelům, kteří se zadáváním mají velmi malou
zkušenost. Jednotlivé části vzdělávacího programu jsou ve většině případů koncipovány jako
půldenní semináře, zaměřující se vždy na konkrétní část ZZVZ. Program je nabízen zástupcům
zadavatelů (jde o centrální orgány a jejich podřízené organizace, ÚSC atd.). Jednotlivé stupně jsou
zaměřeny postupně na průběžné a odborné vzdělávání od počátečního seznámení se ZZVZ
až po konkrétní praktické semináře a program směřuje k odborně zaměřeným seminářům na různé
odborné oblasti. Postupně budou zaváděny další stupně programu, které budou zaměřeny
např. na kontroly veřejných zakázek nebo na vzdělávání dodavatelů v oblasti zadávacích řízení,
jejich možnosti, praktické informace, informační zdroje atp. O vzdělávacím programu je
informováno na Portálu k veřejným zakázkám na adrese http://www.portal-vz.cz/cs/Informacnisystemy-a-elektronicke-vzdelavani/Vzdelavani/Archiv/Skoleni-ZZVZ. K dispozici jsou také studijní
materiály. OPVZK také realizoval speciální celodenní vzdělávací akci „Den otevřených dveří“ pro
širokou veřejnost. Akce byla zaměřena na řadu oblastí z veřejných zakázek, prakticky všichni
lektoři (zaměstnanci OPVZK) po celý den přednášeli na různá témata. K naplnění úkolu metodické
podpory byla zřízena speciální e-mailová adresa pro dotazy k ZZVZ – dotazynzzvz@mmr.cz
a speciální telefonní linka. Jak e-mailová adresa, tak speciální telefonní linka se v praxi osvědčily
a jsou běžně provozovány. Dále jsou uveřejňovány oborové metodiky, např. sociální, ekologické
(zohledňující ekologické aspekty) a v rámci spolupráce s profesními organizacemi vznikají
v současné době metodiky např. v oblasti stavebnictví, ICT zakázek a projektových prací.
Oblast stanovisek a metodik: OPVZK i v roce 2017 vytvářel jednotné metodické prostředí
pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU. Byl aktualizován metodický
pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 v souvislosti s přijetím
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ZZVZ. Byly vytvořeny a uveřejněny další nové metodiky z oblasti zadávání veřejných zakázek,
a to jak formální, tak i specializované metodiky k ZZVZ a jeho prováděcím předpisům a metodiky
odborné. Dále v průběhu roku 2017 byla uveřejňována metodická stanoviska MMR, vypracovaná
buď ve vlastní působnosti, nebo ve spolupráci s ÚOHS anebo s expertní skupinou na veřejné
zakázky. OPVZK se také podílel a spolupracoval na přípravě metodik jiných rezortů, např. na velké
metodice k sociálně zodpovědnému zadávání společně s MPSV, spolupracovalo na metodice,
která byla přijata UV ze dne 24. července 2017 č. 531, o pravidlech uplatňování odpovědného
přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, nebo
na metodice pro prevenci trestní recidivy formou podpory zaměstnávání a profesního rozvoje osob
se záznamem v evidenci Rejstříku trestů a osob ve výkonu trestu odnětí svobody v rámci
veřejných zakázek ve spolupráci s MS a dalšími rezorty. Byly zpracovány a uveřejněny i metodiky
ke konkrétním problémům, např. k problému možných změn smluv smluvních dopravců v oblasti
zajišťování dopravní obslužnosti krajů. Pro celkový přehled metodických dokumentů jsou níže
uvedeny všechny metodiky uveřejněné i dříve. Metodiky jsou rozděleny na procesní, popisující
vlastní postupy v zadávacích řízeních, dále metodiky formální, jejichž účelem je pomoci
zadavatelům s formálními aspekty prostřednictvím vzorů, a metodiky speciální, které představují
jednotlivé činnosti zadavatele a instituty k ZZVZ.
Metodiky procesní8:
• Otevřené zadávací řízení
• Užší zadávací řízení
• Zjednodušené zadávací řízení
• Jednací řízení s uveřejněním
• Řízení se soutěžním dialogem
• Zjednodušený režim
• Jednací řízení bez uveřejnění
• Procesní metodiky jednotlivých zadávacích řízení, vyjádřených graficky
• Problematika stanovení lhůt
• Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu
• Metodiky lhůt pro jednotlivé režimy zadávání (nadlimitní, podlimitní, krácení lhůt, lhůty
v jednacím řízení s uveřejněním)
Metodiky formální9:
 Čestné prohlášení ke střetu zájmů
 Oznámení o výběru dodavatele
 Oznámení o výběru dodavatele – nadlimitní řízení
 Oznámení o vyloučení účastníka
 Oznámení o zrušení zadávacího řízení
 Písemná zpráva zadavatele
 Protokol o otevírání nabídek
 Ustanovení členů hodnotící komise
 Ustanovení členů komise pro otevírání nabídek
 Zpráva o hodnocení nabídek
 Žádost o písemné objasnění či doplnění nabídky
Metodiky speciální10 (navazující na zadávací řízení):
• Podmínky účasti v zadávacím řízení
• Posouzení účasti v zadávacím řízení
• Metoda dvou obálek
• Předběžné konzultace
8

Vizte http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-1342016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-procesni-k-zadavacim-rizenim.
9
Vizte http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-1342016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-specialni-k-zadavacim-rizenim/Metodiky-formalni.
10
Vizte http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-1342016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-specialni-k-zadavacim-rizenim.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Snižování účastníků zadávacího řízení
Snižování předběžných nabídek a řešení v zadávacím řízení
Vylučování účastníků
Mimořádně nízká nabídková cena
Hodnocení ekonomická výhodnost
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Kvalifikace
Výběr dodavatele
Zadávací dokumentace
Zjišťování údajů o skutečném majiteli
Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ

Dále jsou uveřejňovány oborové metodiky, např. sociální, ekologické (zohledňující ekologické
aspekty) a v rámci spolupráce s profesními organizacemi vznikají v současné době metodiky např.
v oblasti stavebnictví, ICT zakázek a projektových prací. V průběhu roku byla uveřejněna
ve spolupráci s MPSV nová velká metodika sociálně zodpovědného zadávání, která reflektuje
i požadavek na dodržování lidských práv. Metodiky sociální11:

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/05/sovz_metodika_text_web.pdf

Metodické doporučení ve věci zadávání veřejných zakázek v oblasti dopravní obslužnosti

Stanovisko k možnostem měnit smlouvu u smluv na dopravní obslužnost

EU model spravedlivé nakupování

Průvodce – sociálně citlivé nakupování

Příručka EU – sociální zadávání

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek
Ekologické metodiky
 26 různých metodik z jednotlivých oborů12
 Příručka EU o zadávání zelených veřejných zakázek
 Metodiky EU, metodiky ČR
 Šetrné projektování
 Šetrné projektování, výstavba a údržba komunikací
 Čističky vod, atd.
Metodiky obecné13
• Evropské best practice pro malé a střední podniky
• Praktická příručka EU pro fondy
• Veřejné zakázky malého rozsahu
• Metodika veřejného nakupování
Metodiky oborové/odborné
• Spolupráce s oborovými organizacemi
Metodická doporučení a stanoviska
• Prokazování složení jistoty formou záruky v nabídce v elektronické podobě
• Stanoviska expertní skupiny MMR k novému zákonu (počet 9)
• Společná stanoviska MMR a ÚOHS (počet 4)
Metodiky jsou navrženy tak, aby se v nich uživatel mohl jednoduše orientovat, např.:
• postup v zadávacím řízení uživatel nalezne v procesní metodice,
• pomoc v nějaké činnosti či úkonu uživatel nalezne ve speciální metodice,
• formální výstup uživatel nalezne ve formální metodice,
11

Vizte http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-1342016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-specialni-k-zadavacim-rizenim/Metodiky-socialni.
12
Vizte http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-1342016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-specialni-k-zadavacim-rizenim/Metodiky-ekologicke.
13
Vizte http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-1342016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-specialni-k-zadavacim-rizenim/Metodiky-obecne.
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•

obor nebo oblast uživatel nalezne v sociální/šetrné/odborné/oborové metodice.

Metodiky jsou uveřejněny a zpřístupněny na portále na níže uvedeném odkazu: http://www.portalvz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek.
Procesní plnění úkolu: UV ze dne 24. července 2017 č. 531 bylo zpracováno předkladatelem
MŽP a MPSV – MMR (OPVZK) bylo pouze připomínkujícím místem. V polovině roku (červenec
2017) byl materiál schválen vládou. Metodiky samotné navazují na ZZVZ a s ohledem na to,
že metodiky samotné nejsou právně závazné, nebylo nutné, aby metodiky prošly procesem
připomínkového řízení. Všechny metodiky byly konzultovány v rámci vnitřního připomínkového
řízení OPVZK na MMR. Navíc, pokud se v rámci vnitřního připomínkového řízení na OPVZK
vyskytla v metodikách problematika, kde bylo zapotřebí podrobnější analýzy, došlo ke konzultaci
v rámci expertní skupiny pro veřejné zakázky.
Navazující (očekávané) aktivity: Metodická činnost: Sjednocování metodik je nutné chápat jako
celkovou metodickou podporu k ZZVZ, tedy včetně navazujících metodik na textové metodiky.
I nadále budou metodiky aktualizovány, doplňovány a budou vytvářeny nové metodiky. Pro rok
2018 bude prioritní spolupráce s oborovými organizacemi a z této spolupráce vzniknou dílčí
doplňkové metodiky z jednotlivých oborů. Dále se MMR (OPVZK) bude podílet na dalších
postupných úkolech – konzultace a spolupráce na metodikách k veřejným zakázkám v gesci MŽP
nebo na úkolech, týkajících se způsobu provádění a hospodaření staveb metodou BIM.
Školící aktivity: OPVZK v souvislosti s přijetím ZZVZ realizuje od dubna roku 2016 školení
pro státní úřady a jejich podřízené organizace, dále pro řídící orgány a zprostředkující subjekty atd.
(pozn. za rok 2017 OPVZK pouze v rámci vzdělávacího programu minimálně zrealizovalo
40 školení, na kterých bylo proškoleno přes 2 500 osob). V roce 2018 bude pokračovat stávající
rozsah školení v rámci vzdělávacího programu a dále bude vzdělávací program rozšiřován
o specializovaná školení zaměřená buď oborově na konkrétní problematiku veřejných zakázek,
nebo na konkrétní okruh osob (např. dodavatelé).
Do AP 2018 byly zařazeny v souvislosti s aplikací ZZVZ tři samostatné úkoly MMR: 1) pokračování
v uvádění ZZVZ do praxe, vytváření metodik, vzdělávání zadavatelů a uchazečů o veřejné zakázky
v rámci Akademie veřejného investování, 2) vypracování analýzy dat o počtu zakázek zadávaných
v jednacím řízení bez uveřejnění, o počtu zadávacích řízení s pouze jedinou nabídkou
a o využívání procesních postupů pro veřejné zakázky malého rozsahu v souvislosti s přijetím
a uváděním ZZVZ popisující trendy v těchto oblastech a 3) vypracování zhodnocení dopadů
implementace UV ze dne 21. června 2017 č. 467, o povinném využití Národního elektronického
nástroje.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Metodiky a metodická stanoviska plní svůj účel, jsou v plné
míře využívány. Vzdělávací program je zaveden a pravidelně prováděn, hojně navštěvován a plní
svůj účel. Z hlediska celkové metodické podpory k ZZVZ lze konstatovat, že bylo dosaženo
překročení běžné praxe poskytování metodické podpory (vzdělávací program, zřízení speciální
telefonní linky, zřízení speciálního e-mailu pro dotazy k ZZVZ, pravidelná aktualizace portálu).

3.2 Provedení evaluace „Strategie pro boj s podvody a korupcí při čerpání fondů
v rámci SSR v období 2014-2020“
Popis úkolu: V oblasti veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie bude
návazně na úkoly stanovené v předchozích dvou akčních plánech boje s korupcí a na základě dat
získaných v průběhu roku 2016 uskutečněna evaluace Strategie pro boj s podvody a korupcí
při čerpání fondů v rámci Společného strategického rámce v období 2014–2020 obsahující
vyhodnocení způsobu a účinnosti naplňování jejích cílů a dodržování stanovených principů.
Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj
Stav splnění úkolu na úrovni
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 gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu: Evaluaci provedla Asociace pro transparentnost (ASTRA) jako součást
projektu podpořeného ve výzvě pro NNO Operačního programu Technická pomoc. Samotné
evaluaci
předcházel
sběr
dat
o
vnímání
korupce
v oblasti
ESIF
(dostupné
na http://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci).
Cílem analýzy bylo vyhodnotit relevantnost Strategie pro boj s podvody a korupcí při čerpání fondů
v rámci Společného strategického rámce v období 2014–2020 z hlediska obecných
protikorupčních mechanismů, mezinárodních doporučení, národních metodik a porovnáním s riziky
identifikovanými v oblasti korupce a podvodů v rámci programů a projektů spolufinancovaných EU.
Na základě posouzení formulovali autoři hodnocení následující hlavní závěry:


Opatření uvedená ve Strategii v zásadě pokrývají všechna hlavní rizika identifikovaná v rámci
projektů financovaných z prostředků EU. Jde o rizika vztahující se k výběru projektu, kdy
Strategie uvádí opatření spojená s předcházením a ověřováním nežádoucích vazeb či střetu
zájmů a rizika spojená s realizací projektů.



Velmi pozitivně je třeba hodnotit důraz, který Strategie klade na posilování kultury odmítající
podvodné jednání a nulovou toleranci podvodů.



Opatření jsou následně zohledněna v závazných metodických pokynech v rámci Jednotného
metodického prostředí. Někdy jdou metodické pokyny nad rámec Strategie, v některých
případech je tomu naopak, ale lze konstatovat, že zásadní rizikové oblasti oba nástroje
pokrývají.

Zároveň byla formulována i doporučení, jejichž realizace by mohla přispět k minimalizaci
podvodného jednání a snížení jeho dopadů v rámci ESIF. Jde o doporučení na úrovni Strategie,
metodických pokynů i řídicích orgánů ve třech hlavních oblastech:


Zvyšování transparentnosti cestou včasného, otevřeného, přehledného a snadno dostupného
zveřejňování informací o větším rozsahu procesů realizovaných jednotlivými subjekty
implementační struktury včetně informací o výběru a realizaci jednotlivých projektů.



Sdílení zkušeností s identifikací rizik podvodů i jejich řešením uvnitř implementační struktury
i navenek.



Prosazování pravidel etických kodexů a jejich aktualizace dle potřeb subjektů implementační
struktury, podpora motivace k oznámení podezření na podvodné jednání a ochrana
oznamovatelů.

Procesní plnění úkolu: Nejedná se o opatření, ale o zhodnocení existující strategie na úrovni
gestora. Výsledný materiál nebyl proto předložen do MPŘ.
Navazující (očekávané) aktivity: Na zhodnocení Strategie navazuje detailnější zhodnocení
konkrétních nástrojů Jednotného metodického prostředí, kterými se Strategie uvádí v život
v konkrétních metodických dokumentech a postupech pro řízení a kontrolu v prostředí ESIF.
Evaluace se zaměřuje na to, jak funkčnost nástrojů zaměřených na omezování korupce a podvodů
vnímají aktéři, kterých se dotýkají: zaměstnanci řídicích orgánů, kteří hodnotí, administrují nebo
kontrolují projekty, ale i příjemci. Provedení evaluace „Strategie pro boj s podvody a korupcí
při čerpání fondů v rámci SSR v období 2014–2020“ byl proto znovu zařazeno do AP 2018.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Úkol stanovený pro rok 2017 byl splněn, nicméně jsou zde
další navazující aktivity, které jsou zaneseny v AP 2018 a které jsou součástí větší sady aktivit
zaměřených na opatření proti podvodům a korupci v prostředí ESIF. Sada opatření směřuje
k ověření a zkvalitňování těchto nástrojů a tím k zefektivňování řízení ESIF v ČR.
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3.3 Implementace „Metodiky veřejného nakupování: Naplňování principů 3E v praxi
veřejného zadávání“ prostřednictvím seminářů a školení
Popis úkolu: S výše uvedenými úkoly je úzce spojen rovněž úkol Ministerstva financí týkající se
Metodiky veřejného nakupování, která byla vládou schválena v roce 2016. V roce 2017
Ministerstvo financí na schválení metodiky naváže uskutečňováním seminářů a školení
pro všechny dotčené osoby tak, aby mohly v rámci zadávání veřejných zakázek účinně naplňovat
zásady 3E.
Gestor: Ministerstvo financí
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: ANO
Věcné naplnění úkolu: Zástupci MF uspořádali několik školení, která se věnovala výhradně
metodice veřejného nakupování. Souběžně bylo uspořádáno několik školení přednostně určených
pro zástupce měst a obcí, v rámci nichž byla představena Metodika veřejného nakupování
společně se základními principy, na kterých metodika stojí.
Procesní plnění úkolu: V průběhu roku 2017 bylo realizováno celkem 10 školení a v rámci nich
bylo proškoleno 411 osob. Rovněž bylo uskutečněno také 29 školení přednostně určených
pro zástupce měst a obcí, během nichž bylo proškoleno celkem 1839 osob.
Navazující (očekávané) aktivity: V roce 2018 je v plánu uskutečnit alespoň 5 samostatných
školení, kde bude proškoleno nejméně 250 osob.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Byl proškolen významný okruh osob, který se podílí
na procesu veřejného nakupování. Jedná se zejména o zaměstnance útvaru veřejných zakázek,
zaměstnance věcně příslušných útvarů či kontrolory. S metodikou bylo seznámeno také
1839 starostů a dalších kompetentních zaměstnanců obecních a jiných úřadů.

3.4 Příprava evidence skutečných majitelů právnických osob a svěřenských fondů
Popis úkolu: V oblasti rozkrývání nejasné vlastnické struktury obchodních korporací budou
pokračovat úkoly navazující na opatření stanovená ve dvou předešlých akčních plánech boje
s korupcí. V návaznosti na projednávané novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění
pozdějších předpisů zahájí Ministerstvo spravedlnosti v roce 2017 přípravu evidence skutečných
majitelů právnických osob a svěřenských fondů tak, aby byla funkční od roku 2018.
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: ANO
Věcné naplnění úkolu: V návaznosti na přijetí zákona č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon
č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci svěřenských
fondů (ZVR), byla v roce 2017 připravena nová evidence skutečných majitelů tak, aby mohla být
k 1. lednu 2018 spuštěna. Na základě výběrové řízení byl v září 2017 vybrán dodavatel, který
následně předmětný informační systém vytvořil. ZVR ve znění účinném od 1. ledna 2018 zřizuje
evidenci skutečných majitelů (vizte § 118b a násl. ZVR). Evidence skutečných majitelů je
informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje
o skutečných majitelích. Evidence je neveřejná a je vedena rejstříkovými soudy. Evidováni jsou
skuteční majitelé 1) právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku podle ZVR a skuteční
majitelé 2) svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů. Je třeba zdůraznit,
že evidence není veřejným rejstříkem ve smyslu ZVR. To mimo jiné znamená, že se na ni
neuplatní režim známý pro veřejné rejstříky. Není zde režim materiální publicity, právo podat návrh
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na zápis má pouze zapsaná osoba nebo svěřenský správce, nevede se rejstříkové řízení, nejsou
stanoveny přímé sankce za nesplnění povinnosti k zápisu atd. Evidence skutečných majitelů je
zcela neveřejná. Nelze do ní tedy obecně nahlížet, ani v ní vyhledávat. Evidence skutečných
majitelů je v současnosti specificky určena pro zákonem vymezené osoby a orgány v souvislosti
s jimi plněnými zákonnými povinnosti (srov. § 118g odst. 3 ZVR). Tyto orgány a osoby mohou
získat kompletní výpis z evidence skutečných majitelů na základě tzv. dálkového přístupu, který
zajišťuje MS. Zákon také umožňuje získat konkrétní zapsané osobě výpis z evidence skutečných
majitelů ve vztahu k jí zapsaným údajům. Zapsanou osobou je v tomto smyslu právnická osoba
zapsaná do veřejného rejstříku, respektive svěřenský fond zapsaný do evidence svěřenských
fondů. Částečný výpis z evidence skutečných majitelů pak může získat ten, kdo prokáže tzv.
oprávněný zájem ve smyslu § 118g odst. 3 ZVR.
Procesní plnění úkolu: Přijetím doprovodné právní legislativy. Doprovodné právní přepisy
související s přípravou evidence skutečných majitelů jsou dva, a to:
1.

Vyhláška č. 459/2017 Sb. ze dne 15. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 323/2013 Sb.,
o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů
do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek.
MPŘ k návrhu vyhlášky probíhalo od 22. září do 16. října 2017. Všechny uplatněné
připomínky byly řádně vypořádány. Návrh vyhlášky byl poté v průběhu prosince 2017 v rámci
LRV projednán pracovní komisí pro soukromé právo a komisí pro veřejné právo I – komise
pro správní právo č. 2. Komise neměly žádné námitky.

2.

NV č. 434/2017 Sb. ze dne 29. listopadu 2017, kterým se mění NV č. 351/2013 Sb., kterým se
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických
osob.
MPŘ k návrhu NV probíhalo od 22. září do 16. října 2017. Uplatněné připomínky byly zásadně
legislativně-technického a formálního charakteru. Všem připomínkám bylo vyhověno, případně
došlo k jejich vysvětlení. Návrh NV byl v listopadu 2017 projednán per rollam v pracovní
komisi LRV pro soukromé právo (neuplatnila připomínky). Návrh nebyl projednán LRV;
předseda LRV doporučil 27. listopadu 2017 vládě návrh NV schválit. Vláda schválila nařízení
UV ze dne 29. listopadu 2017 č. 817.

Navazující (očekávané) aktivity: S ohledem na povahu evidence skutečných majitelů jakožto
zcela nového systému, bude v průběhu roku 2018 tato evidence dále rozvíjena a vylepšována,
zejména z hlediska praktické (technické) funkčnosti a snadné obslužnosti. Do AP 2018 byl
v návaznosti na splněný úkol stanoven úkol: poskytování podpory a metodické pomoci uživatelům
evidence skutečných majitelů právnických osob a svěřenských fondů (za spolugesce FAÚ).
V návaznosti na přijaté novely AML zákona a ZVR poskytne MS v roce 2018 uživatelům evidence
skutečných majitelů právnických osob a svěřenských fondů veškeré nezbytné informace
v souvislosti s (1) používáním formulářů pro zápis do evidence a (2) fungováním dálkového
přístupu pro zákonem vymezené osoby a orgány. Dále je třeba zmínit, že s ohledem
na předpokládaný legislativní vývoj na úrovni EU (novela tzv. AML směrnice, která vznik evidence
skutečných majitelů stanovila jako povinnost členským státům), lze v budoucnu očekávat nezbytné
změny jak v právní úpravě evidence, tak v jejím fungování a nastavení.
Související úkol sledovat legislativní proces na evropské úrovni vzhledem k přípravě 5. AML
směrnice EU a průběžně vyhodnocovat možnosti její implementace do právního řádu ČR, pokud
by byla do konce roku 2017 (případně v roce 2018) přijata, byl zařazen do AP 2018 pro MS se
spolugescí MF a FAÚ.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Úkol byl splněn s ohledem na přijatou legislativu
a s vědomím možných změn v primární zákonné úpravě evidence skutečných majitelů, a tedy
v potenciální potřebě rozvoje tohoto systému.
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3.5 Revize Metodického pokynu ke zjišťování skutečného majitele povinnými
osobami
Popis úkolu: V oblasti rozkrývání nejasné vlastnické struktury obchodních korporací budou
pokračovat úkoly navazující na opatření stanovená ve dvou předešlých akčních plánech boje
s korupcí. Finanční analytický úřad v souvislosti s přijímanými novelami předpokládá revizi
Metodického pokynu ke zjišťování skutečného majitele povinnými osobami ve smyslu
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Gestor: Finanční analytický úřad / Ministerstvo pro místní rozvoj
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu: Zákonem č. 368/2016, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen
AML zákon), se stanoví povinnost právnických osob a svěřenských fondů (resp. jejich správců)
a obdobných právních uspořádání znát svého skutečného majitele, uchovávat o tom údaje
a zapisovat skutečného majitele do veřejného rejstříku (§ 29b AML zákona ve znění účinném
od 1. ledna 2017). Tímto zákonem byla transponována IV. AML směrnice do českého právního
řádu. FAÚ v této souvislosti aktualizoval Metodický pokyn č. 3.
MMR k plnění uvádí, že v roce 2016 byl přijat ZZVZ. Dle této nové právní úpravy musí zadavatel
v nadlimitním režimu a v podlimitním režimu zjistit, kdo je skutečným majitelem dodavatele, se
kterým hodlá uzavřít smlouvu. Pokud k rozkrytí skutečného majitele nedojde nebo se ukáže,
že nastal střet zájmů, musí být dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. OPVZK v roce 2017
uveřejnil metodiku „Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele“
(v rámci stanovisek expertní skupiny MMR k ZZVZ) na adrese http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-nazadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Stanoviska/Stanoviska-expertni-skupiny-MMR-knovemu-zakonu-o-zadavani-verejnych-z. Toto metodické stanovisko bylo k 1. lednu 2018
aktualizováno s ohledem na vznik evidence údajů o skutečných majitelích, která je součástí
informačního systému veřejné správy. V souvislosti se vznikem evidence údajů o skutečných
majitelích pak dochází s účinností od 1. ledna 2018 k novelizaci ZZVZ, a bude tím umožněno,
aby zadavatel sám zjišťoval skutečné majitele právnických osob přímo z předmětné evidence.
I k tomuto postupu byla zpracována metodika Zjišťování údajů o skutečném majiteli vybraného
dodavatele po 1. lednu 2018, uveřejněná na adrese http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavaniverejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavaniverejnych-zakazek/Metodiky-specialni-k-zadavacim-rizenim. Metodika řeší postup z hlediska
ZZVZ. Podrobnosti o fungování evidence skutečných majitelů je v metodice MS, která je
uveřejněna na adrese http://www.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=6847&d=357058.
Metodika MMR i metodiky FAÚ a MS tak dávají celkově dostatečné postupy pro zadavatele.
Procesní plnění úkolu: Nové znění revidovaného Metodického pokynu č. 3 bylo umístěno
na webových stránkách FAÚ http://www.financnianalytickyurad.cz/ – „Právní předpisy“
(http://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUploadComponent1750233108/1495011685_cs_metodicky_pokyn_c_3_zjistovani_skutecneho_majitele.pdf).
MMR vypracovalo pouze výše uvedenou metodiku, zohledňující postupy podle ZZVZ, která je
dostupná
na
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodikystanoviska/Stanoviska/Stanoviska-expertni-skupiny-MMR-k-novemu-zakonu-o-zadavaniverejnych-z. Metodika koresponduje jak s metodikou FAÚ, tak s metodikou MS.
Navazující (očekávané) aktivity: V návaznosti na revidovaný metodický pokyn byl do AP 2018
zařazen obecný úkol pro FAÚ pokračovat v metodické činnosti vůči povinným osobám návazně
na implementaci novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Metodický pokyn č. 3 ze dne 29. října 2013 byl dne
17. května 2017 aktualizován vzhledem ke změně právní úpravy. Jedná se o vodítko pro povinné
osoby a jejich zaměstnance k výkladu a praktickému použití příslušných ustanovení AML
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a souvisejících právních předpisů. Metodika FAÚ spolu s metodikou MMR a MS tvoří dostatečně
funkční celek pro zadavatele.

3.6 Uskutečnění veřejných konzultací a sběr zkušeností v souvislosti implementací
a fungováním registru smluv
Popis úkolu: V návaznosti na přijetí zákona o registru smluv a na dosavadní zkušenosti získané
s prvními měsíci fungování registru smluv by mělo Ministerstvo vnitra v průběhu roku 2017 otevřít
proces veřejných konzultací a na základě získaných podnětů a zkušeností zvážit možnosti
úpravy fungování registru smluv tak, aby se snižovala míra chybovosti zadaných údajů a registr
smluv byl ve svém fungování uživatelsky přívětivější.
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu: V roce 2017 byly uskutečněny dvě veřejné konzultace, jejichž předmětem
bylo fungování Informačního systému registru smluv (ISRS), praktické zkušenosti s provozem
a posouzení dalších požadavků na rozvoj ISRS.
Procesní plnění úkolu: Výsledkem veřejných konzultací byly návrhy na další úpravy funkcionality
ISRS, které jsou průběžně zapracovávány do plánů rozvoje ISRS.
Navazující (očekávané) aktivity: Navazující aktivity nejsou nutné, proto nebyl do AP 2018
zařazen navazující úkol.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Úkol uskutečnit veřejné konzultace a sběr zkušeností
v souvislosti implementací a fungováním registru smluv byl splněn, rutinní provoz ISRS probíhá
bez větších závad, uživatelé s tímto IS pracují bez problémů. Poznatky získané během veřejných
konzultací jsou dostatečné pro další rozvoj ISRS.

3.7 Uskutečnění informační kampaně k termínu začátku účinnosti sankcí dle zákona
o registru smluv
Popis úkolu:
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu: K termínu začátku účinnosti sankcí dle zákona o registru smluv byla
provedena řada konzultací. Informace byly k dispozici na stránkách MV i na Portálu veřejné
správy.
Procesní plnění úkolu: Informační kampaň byla velmi účinná, během této kampaně se počet
smluv zapsaných do registru smluv zvýšil z počtu 72 131 v měsíci duben 2017 na 136 092
v měsíci červen 2017.
Navazující (očekávané) aktivity: Navazující aktivity nejsou nutné, proto nebyl do AP 2018
zařazen navazující úkol.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Informační kampaň splnila svůj účel, uživatelé používají
ISRS v souladu se zákonem.
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3.8 Rozšíření pravomocí NKÚ – dokončení legislativního procesu návrhu novely
zákona o NKÚ, resp. novely Ústavy
Popis úkolu: Úkolem ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu je prosadit
znovupředloženou novelu zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění
pozdějších předpisů, resp. novelu Ústavy ČR – zamítnutou Senátem Parlamentu ČR, které jsou
projednávány jako sněmovní tisky č. 947 a 948 (7. volební období). Důležitým cílem obou těchto
novel je kontrola veškerých výdajů veřejných rozpočtů, konkrétně rozšíření kontrolních pravomocí
NKÚ o kontrolu hospodaření s prostředky ze všech veřejných rozpočtů (včetně územních
samosprávných celků) a o kontrolu hospodaření s majetkem právnických osob, v nichž má
majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek.
Gestor: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
(od 13. prosince 2017 ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády)
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: ANO
 Parlamentu: NE
Věcné naplnění úkolu: Cílem úkolu je posílit řídicí a kontrolní systém veřejné správy a rozšířit
pravomoci NKÚ. Návrh na rozšíření kontrolní působnosti NKÚ je nepochybně jedním z prostředků
realizace cíle vlády směřující k ozdravení veřejných financí, snížení prostoru pro možnou korupci
a dosažení vyšší míry transparentnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek. V této souvislosti je
nezbytné zdůraznit, že činnost NKÚ, jako orgánu vyhledávacího, nevyúsťuje ve zjednání nápravy
zjištěných nedostatků, neboť v tomto ohledu nedisponuje nástroji nápravy orgánů exekutivy. Jeho
role je upozorňovat na existující problémy zjištěné při provádění kontroly, což představuje
významnou zpětnou vazbu sloužící nejenom orgánům veřejné moci, ale také občanům, jako
nezpochybnitelný informační zdroj, zda při hospodaření s veřejnými prostředky jsou dodržovány
zákony14. Vyhodnocení jeho zjištění se tak stává významným podkladem pro případné korekce
ze strany exekutivy nebo zákonodárce. Podle dosavadní právní úpravy obsažené v čl. 97 odst. 1
Ústavy ČR je působnost NKÚ omezena na kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění
státního rozpočtu. Tato rámcově vymezená působnost na ústavní úrovni je pak blíže na úrovni
„běžného“ zákona rozpracována zejména v § 3 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním
úřadu. Podle stávající ústavní úpravy může NKÚ provádět kontrolu hospodaření jiných subjektů
než státu (tzn. jiných osob včetně ÚSC) jen v případě, kdy hospodaří se státním majetkem včetně
finančních prostředků. V souladu s navrhovanou ústavní změnou, spočívající v rozšíření kontrolní
působnosti NKÚ, se navrhuje v předkládané novele zákona o NKÚ rozvést navrhované ústavní
změny kontrolní působnosti tohoto nezávislého úřadu. Tato navrhovaná právní úprava je přitom
koncipována tak, aby bylo respektováno specifické postavení ÚSC garantované Ústavou ČR
v čl. 101 odst. 4, podle kterého stát může zasahovat do činnosti ÚSC jen, vyžaduje-li to ochrana
zákona a jen způsobem stanoveným zákonem. Dále se navrhuje specifikovat okruh dalších
právnických osob, které by mohly podléhat kontrolní činnosti NKÚ, a to prostřednictvím vymezení
pojmu veřejných prostředků.
Procesní plnění úkolu: Dosavadní vládní návrhy novely Ústavy ČR a zákona o NKÚ nebyly
prosazeny, a to z důvodu nesouhlasu Senátu s novelizací Ústavy ČR. Z uvedeného důvodu byly
návrhy upraveny tak, aby návrh odpovídal připomínkám poslanců a senátorů. Z důvodu časové
tísně MPŘ k takto upravenému návrhu novely Ústavy ČR a novely zákona o NKÚ neprobíhalo.
K návrhům bylo vydáno stanovisko předsedy LRV. Vláda předložené návrhy schválila svým
UV ze dne 24. října 2016 č. 929 a č. 930. Dne 31. října 2016 byly oba návrhy předloženy do PS.
V systému eKLEP jsou materiály vedeny pod čj. 978/16 a 979/16.

14

§ 4 odst. 1 zákona č. 166/1993 Sb.: Při kontrole Úřad prověřuje, zda kontrolované činnosti jsou v souladu s právními
předpisy, přezkoumává jejich věcnou a formální správnost a posuzuje, zda jsou účelné, hospodárné a efektivní.
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V PS byly návrhy projednávány jako ST č. 947 a 948 (7. volební období) a prošly pouze 1. čtením
dne 15. března 2017. Garanční Kontrolní výbor dne 20. dubna 2017 a Ústavně právní výbor dne
24. dubna 2017 vydaly usnesení doporučující návrh schválit. Výbor pro veřejnou správu
a regionální rozvoj projednal návrh zákona 27. dubna 2017 a žádné usnesení k projednávanému
sněmovnímu tisku nepřijal. Projednávání ST bylo ukončeno s koncem 7. volebního období.
Navazující (očekávané) aktivity: Rozšíření pravomocí NKÚ nebylo zařazeno jako pokračující
úkol do AP 2018. Rada vlády se tímto tématem zabývala na jednání dne 12. ledna 2018
a považuje ho za jedno z nejdůležitějších opatření v této oblasti. Rozšíření pravomocí NKÚ bylo
opět předloženo v návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava
České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, který byl zpracován na základě
Programového prohlášení vlády a Plánu legislativních prací vlády na rok 2018 a v MPŘ byl
od 2. února do 2. března 2018 (v systému eKLEP je materiál veden pod čj. předkladatele
2220/2018-OVL).
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Zavedením nových kontrolních mechanismů (širší
působnost zákona o NKÚ) má být zvýšena nejen transparentnost nakládání s veřejným majetkem,
nýbrž i zvýšena pravděpodobnost odhalení protiprávního jednání těch, co s veřejným majetkem
nakládají a jsou odpovědni za účelné, hospodárné a efektivní hospodaření s tímto majetkem.
Předložené změny právní úpravy se vládě během 7. volebního období PS nepodařilo prosadit,
proto je činěn další pokus v rámci stávajícího 8. volebního období.

3.9 Nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí – dokončení legislativního
procesu
Popis úkolu: Úkolem, který již byl stanoven v rámci předchozích akčních plánů boje s korupcí
a u kterého je potřeba dokončit legislativní proces, je předložení nového zákona o řízení
a kontrole veřejných financí, jehož předkladatelem je Ministerstvo financí. Zákon je nutné
z hlediska boje s korupcí zpracovat a přijmout v takové podobě, aby reflektoval přijetí a účinnost
zákona o zadávání veřejných zakázek a aby mohla probíhat účinná kontrola hospodaření veřejné
správy v rámci dodržování principů 3E.
Gestor: Ministerstvo financí
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: ANO
 Parlamentu: NE
Věcné naplnění úkolu: Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí měl nahradit dosud
platný zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Jeho předložení bylo v souladu
s plněním legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU (částečná transpozice směrnice
č. 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 požadavcích na rozpočtové rámce členských států).
Přijetím návrhu zákona mělo dojít zejména k 1) zvýšení ochrany veřejných prostředků,
2) flexibilnějšímu nastavení schvalovacích postupů řídící ekonomické kontroly, snížení
administrativní zátěže a 3) zvýšení kvality systému řízení a kontroly veřejných financí, posílení
regulace praxe interního auditu. Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí představoval
komplexní revizi systému řízení a kontroly veřejných financí. Novela zákona o finanční kontrole
obsahuje pouze implementační ustanovení a byla zvolena s ohledem na rychlé splnění závazků
vyplývajících ze směrnice č. 2011/85/EU. V případě přijetí technické novely zákona o finanční
kontrole by mělo být ukončeno řízení o porušení smlouvy č. 2014/0047.
Procesní plnění úkolu: Popis legislativního vývoje návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných
financí je blíže popsán ve Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu pro boj s korupcí
na rok 2016.
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V PS byl návrh zákona projednáván jako ST č. 1001 (7. volební období). Jako ST č. 1002 byl
projednáván změnový zákon. Zpravodajem byl RNDr. Vladimír Koníček. První čtení proběhlo dne
14. března 2017 na 55. schůzi. Oba tisky projednávaly jako garanční Kontrolní výbor (doporučil
schválit) a dále Rozpočtový výbor (pozměňovací návrhy) a Výbor pro veřejnou správu a regionální
rozvoj (doporučil schválit). Druhé čtení proběhlo dne 6. června 2017 na 57. schůzi. Třetí čtení
proběhlo 14. července 2017 na 59. schůzi (usnesení č. 1786 a č. 1787). Dne 24. července 2017
byly návrhy zákonů postoupeny Senátu, který je projednával jako senátní tisky č. 183 a 184. Senát
návrhy zákonů zamítl dne 16. srpna 2017 usneseními č. 258 a č. 259. O návrzích obou zákonů
vrácených Senátem bylo hlasováno dne 5. září 2017 na 60. schůzi – PS návrhy nepřijala.
Legislativní proces byl tak neúspěšně ukončen.
Navazující (očekávané) aktivity: Příprava nového zákona v současné době neprobíhá. Připravuje
se technická novela zákona o finanční kontrole, aby byl zákon v souladu s požadavky směrnice
č. 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.
Novela má za cíl rozšířit okruh subjektů, na které se zákon o finanční kontrole vztahuje. Stanovený
termín předložení novely zákona vládě je červen 2018.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: V roce 2017 neproběhlo schválení návrhu zákona o řízení
a kontrole veřejných financí. Požadavek na rozšíření okruhu subjektů, na které se zákon vztahuje,
bude naplněn technickou novelou stávajícího zákona o finanční kontrole. V případě přijetí
technické novely zákona o finanční kontrole by mělo být ukončeno řízení o porušení smlouvy
č. 2014/0047.

3.10 Dohled nad implementací zákona o centrální evidenci účtů
Popis úkolu: Dalším z opatření navazujícím na úkoly Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016 je
dohled nad implementací zákona o centrální evidenci účtů. Zákon o centrální evidenci účtů
nabyl účinnosti dne 6. října 2016 s výjimkou ustanovení o poskytování údajů z centrální evidence
účtů a uchovávání údajů v centrální evidenci účtů, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Jeho implementace bude tedy probíhat převážně až v letech 2017 a 2018.
Gestor: Ministerstvo financí / Finanční analytický úřad
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu: Zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, vstoupil v platnost dne
21. září 2016. Plné účinnosti nabyl od 1. ledna 2018. FAÚ na implementaci zákona o centrální
evidenci účtů spolupracoval a spolupracuje s ČNB.
Procesní plnění úkolu: Zajištění metodické podpory ze strany FAÚ a zpracovávání výkladových
stanovisek k zákonu o centrální evidenci účtů. Koncem roku 2017, v době před zahájením provozu
evidence, se FAÚ podílel na testování evidence.
Navazující (očekávané) aktivity: Dohled nad implementací zákona o centrální evidenci účtů bude
FAÚ provádět i nadále.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Díky zřízení centrální evidence účtů se podstatným
způsobem zefektivnila práce zejména OČTŘ, minimalizovalo se i riziko úniku informací v citlivých
kauzách nebo a zvýšila se efektivita boje proti daňovým únikům či praní špinavých peněz, aniž
by bylo ohroženo bankovní tajemství.

3.11 Uskutečnění osvětové kampaně pro veřejnost v oblasti fungování veřejných
financí
Popis úkolu: V souvislosti s bojem s korupcí a rozvojem systému otevřených dat v ČR je rovněž
nutné poukázat na povahu, kontext a možnosti zveřejňovaných dat a informací týkajících se
veřejných financí. V současné chvíli lze dohledat velké množství otevřených dat, která mají
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potenciál poukázat na korupční jednání. Jednotlivá data ale zároveň nemusí dávat celkový obraz
o stavu konkrétní organizace veřejného sektoru. Například v oblasti hospodaření s majetkem státu
je možné zkoumat data z veřejných zakázek, smluv, faktur, objednávek, reportů hospodaření,
rozpočtů, plnění rozpočtů, programového financování, čerpání fondů EU, dotací atd. Pokud bude
mít širší veřejnost povědomí o tom, jak veřejné finance fungují, bude je také moci efektivně
kontrolovat a odhalovat tak potenciální korupční jednání. Ministerstvo financí si proto klade za cíl
zvýšit v průběhu roku 2017 osvětu veřejnosti v oblasti fungování veřejných financí, především
formou webových prezentací a vizualizací.
Gestor: Ministerstvo financí
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu: MF zajišťuje transparentnost státního rozpočtu a ostatních veřejných
rozpočtů několika způsoby. Od roku 2014 MF každoročně zveřejňuje brožuru „Státní rozpočet
v kostce“, která odborné i laické veřejnosti přehledně shrnuje parametry a priority státního rozpočtu
na
daný
rok
a
přibližuje
proces
jeho
přípravy.
Brožura
je
k dispozici
na webu MF (http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/vzdelavani/rozpocet-v-kostce) a má 10 000–
20 000 zhlédnutí. Dále je brožura v celkovém nákladu zhruba 1 000 kusů distribuována
poslancům, senátorům, ÚV ČR, ČNB a dalším institucím a veřejnosti je volně k dispozici ve vrátnici
MF; starší vydání pak v odborné knihovně MF. Proces přípravy státního rozpočtu je každoročně
velmi podrobně komunikován prostřednictvím tiskových konferencí a vyjádření pro veřejnoprávní
a ostatní média.
Další prvek transparentnosti představuje specializovaný informační portál MF MONITOR
(http://monitor.statnipokladna.cz/2017/), který veřejnosti umožňuje volný přístup na principu
otevřených dat k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy.
Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační
systém státní pokladny) a centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně
aktualizovány. Od prosince 2013 je zpřístupněna analytická část portálu, která umožňuje
dynamickou analýzu dat pomocí pokročilého nástroje pro reporting.
Procesní plnění úkolu: Zpracovávání a zveřejňování brožur „Státní rozpočet v kostce“, které
popisují hlavní funkce státního rozpočtu, jeho charakteristiky, proces jeho přípravy a přináší
konkrétní informace k rozpočtu na příslušný kalendářní rok, a provozování specializovaného
informačního portálu MONITOR, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním
informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy.
Navazující (očekávané) aktivity: Zájmem je nadále pokračovat v osvětové činnosti jak
pro odbornou veřejnost, tak pro laickou veřejnost, a transparentně informovat o systému fungování
veřejných financí.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Zveřejňováním publikací „Státní rozpočet v kostce“ za každý
kalendářní rok dochází ke zvyšování informovanosti veřejnosti a transparentnosti rozpočtové
politiky státu v souladu s mezinárodními trendy. Informační portál MONITOR dle principů
otevřených dat poskytuje přístup ke zdrojovým datům, a to jak kmenovým, tak transakčním, díky
čemuž mohou uživatelé s daty ve svých systémech pracovat a zpracovávat je ke komerčním
i nekomerčním účelům, bez místního a časového omezení.

3.12 Průběžné zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu
při zpeněžení majetku přednostně využívat formy veřejné dražby

majetku

státu;

Popis úkolu: V Akčním plánu nadále zůstává průběžný úkol zveřejňování nabídek prodeje
a pronájmu majetku státu a jeho realizace průhledným a nezpochybnitelným způsobem –
přednostně formou veřejné dražby. Za účelem zefektivnění zpeněžování státního majetku Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových připravuje elektronický způsob prodeje prostřednictvím
elektronického systému garantovaného státem a splňujícího požadavky na průhledný
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a nezpochybnitelný způsob prodeje. Toto opatření přináší větší transparentnost dotčených
transakcí a zvýšení veřejné kontroly nad nakládáním s majetkem státu.
Gestor: jednotlivé rezorty a jejich podřízené složky
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestorů: ANO
Věcné naplnění úkolu: Jednotlivé rezorty a jim podřízené složky zpravidla na svých internetových
stránkách zveřejňují nabídky prodeje nepotřebného majetku nebo nabídky pronájmu zejména
nemovitých věcí. Podle ZMS ve znění účinném od 8. února 2016 je dle ustanovení § 19b ÚZSVM
povinen neprodleně a bezúplatně převzít od OSS nemovité hmotné věci, u kterých bylo
rozhodnuto o jejich trvalé nepotřebnosti podle § 14 odst. 7 ZMS (s výjimkou zákonem stanovených
výjimek). OSS mohly zveřejňovat nabídky na prodej nemovitých věcí, pokud o ně neprojevila
zájem žádná rezortní organizace, ani žádná z ostatních OSS či státních organizací pouze
za předpokladu, že o trvalé nepotřebnosti takového majetku bylo rozhodnuto před 1. březnem
2016. Pokud o nepotřebnosti bylo rozhodnuto po tomto datu, trvale nepotřebný se majetek
převede na ÚZSVM, který dále zajištuje nakládání s ním a jeho případnou realizaci.
Zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu bylo rovněž začleněno do kapitoly 2 o transparentnosti
RRIPP, proto lze úkol považovat za trvalý.
Co se týká přednostního využívání veřejných dražeb, plnění tohoto opatření lze jednoduše
vyhodnotit na základě dat z portálu Centrální adresy https://www.postaonline.cz/cadrvd/, kde jsou
dražby zejména nemovitých věcí povinně zveřejňovány. Ze statistik Centrální adresy vyplývá,
že z ÚSÚ v roce 2017 uskutečnilo veřejnou dražbu MMR u jedné nemovité věci, MO u jedné
nemovité věci a ÚZSVM u 13 nemovitých věcí. Ve statistikách se dále objevuje např. Celní úřad
pro Královehradecký kraj ve dvou případech, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,
v. v. i., v jednom případě, Horská služba ČR, o. p. s., v jednom případě. Z výše uvedené statistiky
vyplývá, že doporučení o přednostním využívání veřejných dražeb nebylo v roce 2017 příliš
naplňováno, a jeho naplnění je tedy nedostatečné.
Procesní plnění úkolu: Nabídky prodeje a pronájmu majetku státu jsou zveřejňovány
na internetových stránkách jednotlivých rezortů a jim podřízených složek. Úkol je všemi rezorty
plněn průběžně dle aktuální potřeby. Jednotlivá ministerstva a jiné ÚSÚ se k tomuto úkolů vyjádřily
následovně, přičemž odkazy na internetové stránky, kde jsou veřejně dostupné nabídky pronájmu
a prodeje nepotřebného majetku, jsou uvedeny v příloze č. 7.2.
Ministerstvo dopravy uvádí, že nabídky prodeje a pronájmu majetku byly ze strany MD a jeho
podřízených složek zveřejňovány vždy po dobu, kdy byly aktuální, aby na ně mohli zareagovat
potenciální zájemci. Úkol byl zakotven jak v RIPP MD, tak v IPP podřízených organizací.
Informace jsou vždy zveřejňovány po dobu aktuální nabídky, v některých případech i déle. Úkol je
na MD zabezpečován Odborem vnitřní správy, který za MD odpovídá za hospodaření s majetkem.
Plnění úkolu u podřízených organizací průběžně kontroluje Odbor interního auditu a kontroly –
informace jsou vždy zveřejňovány po dobu aktuální nabídky.
Ministerstvo financí uvádí, že v průběhu roku 2017 bylo dle zákona č. 92/1991 Sb.,
o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů vyhlášeno
celkem 35 jednokriteriálních (jediným kritériem je výše nabídnuté kupní ceny) veřejných soutěží
na prodej majetku a akcií. MF a jeho podřízené organizace pravidelně zveřejňují na internetových
stránkách informace o majetkových účastech ČR–MF měsíčně, a to v české a anglické verzi.
Informace o ovládaných společnostech ČR–MF za příslušný rok (za rok 2017 byla zveřejněna
k 15. lednu 2018), informace o postupu privatizace jako příloha (Sešit I) státního závěrečného účtu
za příslušný rok a informace o vyhlášených veřejných soutěžích na prodej majetku a akcií (dle
aktuální potřeby) byly rovněž zveřejněny v průběhu roku 2017. Ve smyslu UV ze dne 17. května
2006 č. 565 jsou nabídky prodejů formou veřejných soutěží vyhlašovány zveřejněním
v Hospodářských novinách, na webu i úřední desce MF, na úřední desce příslušné organizace,
jejíž majetek je prodáván, na úřední desce příslušného ÚSC, kde je majetek umístěn
a na nabízeném majetku (pokud to možnosti dovolují). V roce 2017 bylo prodáno 8 privatizovaných
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majetků a 2 akciové podíly ČR–MF. U neprodaných majetků budou v roce 2018 vyhlášena další
kola veřejné soutěže.
Ministerstvo kultury uvádí, že údaje o nabídkách nepotřebného majetku jsou na internetových
stránkách https://www.mkcr.cz/ zveřejňovány podle aktuální situace, tj. pokud je takový majetek
po splnění zákonných podmínek nabídnut k prodeji či k pronájmu. K tomu jsou využívány sekce
„Ministerstvo“ – „Úřední deska“ nebo „Povinně zveřejňované informace“. K datu 31. prosince 2017
MK nenabízelo k prodeji či k pronájmu žádný majetek.
Ministerstvo obrany uvádí, že zveřejňuje zamýšlené dispozice s veškerým nepotřebným
nemovitým a movitým majetkem na internetových stránkách www.army.cz v rubrice „Finance
a zakázky“ – „Nepotřebný majetek“, která odkazuje na stránky příslušného odboru
www.onnm.army.cz. Nabídka prodeje movitého majetku je dále zveřejněna v Obchodním věstníku.
Nabídka prodeje nemovitého majetku je zveřejněna také na Centrální adrese, úředních deskách
ÚSC, na jejichž území se nachází nabízený nemovitý majetek, a v deníku Právo. Movitý majetek je
odprodáván formou veřejné soutěže, nemovitý formou výběrového řízení na zjištění zájemce
o koupi a v některých případech i formou vyhlášení dražby dobrovolné. Nemovitý majetek:
od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 vyhlášeno 9 výběrových řízení na zjištění zájemce o koupi
na prodej 153 nemovitostí a uskutečněny 2 dražby dobrovolné na prodej jedné nemovitosti; movitý
majetek: od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 bylo vyhlášeno 16 veřejných soutěží.
Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že nepotřebný majetek (hmotný majetek) je primárně
nabízen bezúplatně složkám v rezortu, dále pak jiným OSS. Pokud nikdo z nich neprojeví o tento
majetek zájem, je jeho nabídka zveřejněna na internetových stránkách MPSV a na Centrální
adrese. Po skončení lhůty jsou nabídky z webu z důvodu kapacity mazány. MPSV aktuálně
spolupracuje s ÚZSVM a od 1. února 2018 zveřejňuje majetek v jejich aplikaci (aplikace Nabídky
majetku státu), která je od tohoto data v provozu. Aplikace bude sloužit nejenom státním institucím,
ale i veřejnosti. Nemovitý majetek (pokud se jedná o administrativní objekty zapsané v CRAB)
je převáděn na základě zákona na ÚZSVM. U podřízených složek byl úkol plněn takto: V ÚP ČR
u nemovitého majetku dochází k prodeji přímo prostřednictvím ÚZSVM. Ke zveřejnění dochází na
webu ÚZSVM. U movitého majetku je nejprve tento majetek nabízen v rámci ÚP ČR
prostřednictvím sharepointu ÚP ČR, když o něj není zájem, je nabízen na ÚZSVM (tato nabídka je
ÚZSVM zveřejněna), po té je zveřejněna nabídka k prodeji na webu http://portal.mpsv.cz/upcr/
v sekci „Nabídka nepotřebného majetku“. ÚP ČR nejčastěji pronajímá nemovité prostory, vše je
administrováno na příslušné pobočce ÚP ČR, kdy poté příslušná pobočka podepíše smluvní
dokumentaci v souladu s příslušnou legislativou. ÚP ČR přímo prodává nejčastěji movitý majetek
(převážně ojeté automobily). Není známo, že by ÚP ČR při zpeněžení majetku přednostně
využíval formu veřejné dražby. ČSSZ veškerý funkční majetek zveřejňuje na stránkách ÚZSVM.
V případě nevyužití ostatními státními institucemi je prováděno otevřené výběrové řízení, jehož
kritériem je nejvyšší nabídková cena. Nabídka je zveřejňována na internetových stránkách ČSSZ.
SÚIP v současné době nepronajímá žádný majetek státu. Nabídky prodeje nepotřebného majetku
jsou vždy zveřejňovány na Centrální adrese a paralelně na úřední desce SÚIP, ve výběrovém
řízení se uplatňuje princip nejvyšší nabídkové ceny. ÚMPOD nepotřebný majetek nabízí
k bezúplatnému převodu dalším OSS. Vzhledem k velikosti ÚMPOD se však jedná pouze
o jednotky kusů majetku, které byly v roce 2017 všechny převedeny na jinou OSS. Výzkumný
ústav práce a sociálních věcí nepotřebným majetkem nedisponuje. Informace by byly
zveřejňovány na internetových stránkách. Výzkumný ústav bezpečnosti práce nepotřebným
majetkem v daném roce nedisponoval; případné nabídky by byly zveřejněny na internetových
stránkách. Technická inspekce České republiky majetek v roce 2017 neprodávala. Při možném
prodeji by informace byla zveřejněna na internetových stránkách. Informace by byla zveřejněna
stále (po uplynutí nabídky by nebyla odstraněna). FDV po využití institutu předběžné nabídky
pro jiné OSS či příspěvkové organizace postupuje transparentním výběrovým řízením, které
zveřejňuje na svých internetových stránkách. FDV v roce 2017 nic neprodával a žádný nepotřebný
majetek v současné chvíli neeviduje. Centrum pobytových a terénních sociálních služeb
Zbůch informaci o nepotřebném majetku zveřejňuje na svých internetových stránkách,
prostřednictvím ÚZSVM, popř. rozesílá nabídku ostatním organizacím prostřednictvím datové

Strana 46 (celkem 101)

schránky. Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích
průběžné zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu nerealizuje, neboť církev podala
restituční žalobu. Centrum sociálních služeb Kociánka majetek zpravidla využívá po celou dobu
jeho použitelnosti a následně vyřazuje ekologickou likvidací. V případě prodeje zveřejňuje
na svých internetových stránkách. Centrum sociálních služeb Hrabyně nabídky prodeje
a pronájmu majetku státu zveřejňuje nejdříve na internetových stránkách ÚZSVM po dobu 30 dnů,
poté na svých internetových stránkách. Po uplynutí aktuální doby je nabídka z internetových
stránek organizace stažena. Centrum sociálních služeb Tloskov v roce 2017 na základě
znaleckého posudku uskutečnilo prodej jednoho osobního automobilu. Informace k prodeji byla
zveřejněna na internetových stránkách.
Ministerstvo pro místní rozvoj uvádí, že pronajímalo nebytové prostory a u všech realizovaných
pronájmů postupovalo následujícím způsobem:
a) zjištění ceny nájemného, která je v místě a čase obvyklá (cena se zjišťuje objednáním
znaleckého posudku),
b) zjištění platební morálky nájemce za dosavadní dobu trvání smlouvy,
c) zajištění dočasné nepotřebnosti, resp. hospodárnějšího a účelnějšího využití nebytových
prostor při zachování účelu, ke kterému MMR slouží,
d) zveřejnění nabídky nebytových prostor ostatním OSS a jiným státním institucím
na internetových stránkách ÚZSVM v souladu s § 19c odst. 1 ZMS (cca 10 dní),
e) zveřejnění veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na výběr nového nájemce/jednání
s dosavadním nájemcem o uzavření nové smlouvy.
MMR
zveřejnilo
dražební
vyhlášky
v souladu
se
zákonem
č.
26/2000
Sb.,
o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů v případě, že byl zpeněžován majetek formou
veřejné dražby. Jednalo se o zveřejnění dražební vyhlášky na Centrální adrese a způsobem
v místě obvyklým. V případě veřejných dražeb se kromě internetových stránek MMR uveřejňují
informace také na https://www.postaonline.cz/cadrvd/, úřední desce MMR (u dalších úřadů pak
na úředních deskách těchto úřadů), a to podle místní příslušnosti sídla navrhovatele dražby
a podle místa, kde se předmět dražby nachází. Veřejná dobrovolná dražba byla provedena dne
9. května 2017, nejnižší podání (cena obvyklá stanovená znalcem) činila 20.000 Kč, cena
dosažená vydražením byla ve výši 20.000 Kč.
Ministerstvo průmyslu a obchodu, podřízené organizace a státní podniky v působnosti MPO
zveřejňovaly v roce 2017 nabídky prodeje a pronájmu majetku státu na webových stránkách
uvedených v příloze č. 7.2.
Ministerstvo spravedlnosti uvádí, že povinnost „zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu
majetku státu“ je ohledně prodeje zakotvena v § 26–28, resp. ohledně pronájmu v § 33 rezortní
instrukce MS čj. MSP-87/2017-OPR-M, o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem
státu, ve znění pozdějších předpisů. Povinností OSS v rezortu justice je zveřejňovat nabídky
prodeje i pronájmu majetku státu standardně v souladu s citovanou instrukcí. Pro OSS v rezortu je
nabídka prodeje či pronájmu vyvěšena minimálně po dobu 10 kalendářních dnů na extranetu MS,
poté je po stejně dlouhou dobu nabídka zveřejněna na internetu pro mimorezortní OSS na webu
http://datalot.justice.cz/justice/prodej.nsf/Index.Internet. Následně zjišťuje příslušná OSS
případného zájemce o koupi nebo pronájem majetku ve výběrovém řízení, resp. veřejné dražbě,
přičemž s přihlédnutím k povaze a hodnotě majetku volí OSS následující způsoby inzerce:
a) na úřední desce ÚSC,
b) na Centrální adrese,
c) na internetových stránkách organizační složky,
d) v regionálním či celostátním tisku,
e) na internetových realitních serverech.
Při zpeněžení majetku je možné postupovat v souladu s § 22 ZMS jak formou výběrového řízení,
tak formou veřejné dražby. Výše zmíněná instrukce organizačním složkám v rezortu justice
umožňuje konat veřejnou dražbu. Přípustné je, v souladu se zákonem, jak výběrové řízení, tak
veřejná dražba. V této souvislosti je třeba připomenout novelu ZMS účinnou od 1. března 2016,
která odpovědnost za proces zpeněžování majetku z velké části přesouvá z jednotlivých OSS
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na ÚZSVM. O konání veřejné dražby nemovitostí trvale nepotřebných od 1. března 2016 již
nerozhodují OSS hospodařící s majetkem, ale ÚZSVM, na který ze zákona přešla příslušnost
s tímto majetkem hospodařit. V souladu s výše uvedenou instrukcí MS byl v roce 2017 realizován
jeden případ nabídky nepotřebného nemovitého majetku určeného k pronájmu, a to na webu
ÚZSVM (jednalo se o realizaci výpůjčky části objektu areálu bývalých kasáren Karlín).
Ve spolupráci s odborem investic a majetku MS byl realizován dohled nad postupem OSS
při převodech majetku státu projednávaných v rezortní komisi pro nakládání s majetkem z pozice
přizvaného účastníka. Průběžně byla prováděna kontrola správnosti postupu OSS, které
prostřednictvím MS zasílají žádosti o schválení převodu nemovitého majetku na MF.
Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy uvádí, že nabídky průběžně zveřejňuje. V roce
2017 byly zveřejněny celkem 4 nabídky k prodeji (osobní automobil Škoda Fabia Kombi 1,4 TDI –
nabídka byla zveřejněna celkem třikrát, kdy se postupně snižovala požadovaná minimální cena,
a osobní automobil Škoda Octavia 1,9 TDI). V roce 2017 neměl rezort prostory, které by nabídl
k pronájmu, ani žádný pronájem prostor nepoptával.
Ministerstvo vnitra již od března 2011 (v případě dočasně nepotřebného majetku od dubna 2013)
zajišťuje rezortní zveřejňování nabídek nepotřebného majetku na svých internetových stránkách,
tzn. včetně nabídek nepotřebného majetku státu, s kterým jsou příslušné hospodařit jednotlivé
rezortní OSS a SPO, s výjimkou státního podniku Česká pošta, který příslušné nabídky zveřejňuje
na vlastních internetových stránkách. Nabídky nepotřebného majetku státu jsou dále (současně)
centralizovaně inzerovány v rámci Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. Jednotlivé
rezortní OSS a SPO pak podle objemu nabízeného majetku zřídily speciální odkazy na svých
internetových stránkách, případně při nízkém celkovém ročním počtu nabídek tyto zveřejňují
na svých (online) úředních deskách. Nabídka rezortního nemovitého majetku je souběžně
zveřejňována na dalších internetových serverech, např. serveru Centrální adresa nebo veřejných
realitních serverech Reality.cz, Realitymix.cz či Hyperreality.cz. V roce 2017 MV pokračovalo
v projektu centrálního prodeje automobilního majetku zajištěného v rámci trestního řízení, přičemž
jednotlivé nabídky jsou nadále zveřejňovány na internetové stránce Zařízení služeb MV. Odbor
správy majetku MV pokračoval v odprodeji majetku fyzickým a právnickým osobám. Odprodej je
realizován jednotlivými rezortními OSS a SPO vždy po celkovém právním a ekonomickém
zhodnocení hospodárnosti dalšího nakládání s dotčeným majetkem státu a po provedení
příslušných procesních postupů dle ZMS (nepotřebný majetek je dle svého charakteru primárně
nabízen v rámci státu prostřednictvím internetových stránek ÚZSVM nebo CRAB). V rámci
prvotních analýz formy naložení s nepotřebným majetkem státu je pak zvažováno jeho případné
(nekomerční) využití ve veřejném zájmu s ohledem na odvozené dopady do veřejných rozpočtů
(např. u silniční pozemků převáděných ÚSC, vysloužilé výzbrojní techniky potřebné pro účely
zajištění činnosti sborů dobrovolných hasičů apod.). Jednotlivé rezortní OSS a SPO při převodech
nepotřebného majetku státu postupují podle obecně závazných právních předpisů, metodiky MV,
svých interních předpisů a povahy prodávaného majetku. Jednotlivé formy převodů nepotřebného
majetku státu jsou vždy voleny s ohledem na konkrétní okolnosti jednotlivých případů (např.
schvalovací působnost ministerstva nebo odborných ministerstev dle ZMS; právní a technické
povědomí potenciálního okruhu zájemců apod.). Transparentnost celého procesu odprodeje
nepotřebného majetku je pak dovršována zveřejňováním příslušných majetkoprávních smluv dle
zákona o registru smluv, přičemž dle metodického doporučení MV je obecně žádoucí zveřejňování
i těch smluv, které požívají příslušné zákonné výjimky. Vyhodnocení nakládání s nepotřebným
majetkem státu MV provádí souhrnně, každoročně v návaznosti na provedení a vyhodnocení
jednotlivých inventur dle zvláštních právních předpisů.
MV již před uložením předmětného úkolu vydalo metodická doporučení nakládání s nepotřebným
majetkem státu zahrnující mimo jiné postupy při zjišťování zájemců o převod nepotřebného
majetku státu k zajištění hospodárnosti a transparentnosti celého procesu, jejichž plnění se
průběžně monitoruje jak v rámci výkonu koordinační funkce MV jako ÚSÚ, tak v rámci jeho
dozorových činností dle ZMS. Metodická doporučení jsou průběžně aktualizována v návaznosti
na změny v dotčených právních předpisech a na základě zkušenosti z předchozích let.
Ze statistického hlediska lze, při zohlednění doposud nedokončených vyhodnocení příslušných
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inventur v rámci jednotlivých OSS a SPO, konstatovat, že v roce 2017 ministerstvo nabízelo
v 7 kolech výběrových řízení majetek v průměrné hodnotě cca 53 mil. Kč na jednotlivé kolo,
přičemž v rámci celého rezortu došlo k uzavření celkem 8 majetkoprávních smluv, na jejichž
základě byly do vlastnictví fyzických a právnických osob převedeny jednotlivé nemovité věci nebo
jejich soubory za celkovou kupní cenu ve výši cca 46,4 mil. Kč. Bezplatně byl na ÚSC a fyzické
nebo právnické osoby dle ustanovení § 60a ZMS převeden nemovitý majetek o účetní hodnotě
cca 7,5 mil. Kč v celkem 5 případech. Úkol je MV plněn dlouhodobě a pokračování v jeho plnění je
jednou z priorit ministerstva i pro další období, tj. rok 2018. V souvislosti s rozšířením činnosti MV
při správě majetku zajištěného v trestním řízení i na jiné komodity než automobilní majetek, dojde
v roce 2018 rovněž k řešení dalších souvisejících otázek při řešení tohoto majetku v rámci
stanoveného úkolu (doporučeného úkolu k řešení).
Ministerstvo zahraničních věcí uvádí, že na internetových stránkách MZV i na stránkách
podřízených organizací jsou průběžně zveřejňovány informace o majetku nabízeném k pronájmu
či k odprodeji.
Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že nepotřebný majetek, který nepotřebuje ke své činnosti, je
transparentně nabízen dalším organizacím státní správy, a to v několika úrovních v souladu se
ZMS a vyhláškou č. 62/2001 Sb. Informace o nepotřebném majetku jsou zveřejňovány
na oficiálních portálech státní správy a uvnitř rezortu adresně rozesílány příspěvkovým
organizacím (nemocnicím). Seznam nepotřebného majetku je rozesílán všem organizacím
v působnosti MZd a všem ÚSÚ, uveřejňován na portálu ÚZSVM a na Centrální adrese státní
správy a úřední desce MZd. K podřízeným organizacím – MZd vyzve podřízené složky, jejichž
internetová stránka neobsahuje samostatnou sekci o prodeji nebo pronájmu majetku státu, aby
o takovou sekci internetovou stránku doplnily. Zároveň všechny podřízené složky upozorní,
že ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 ZMS není třeba se při zpeněžení majetku státu omezovat
pouze na výběrové řízení, ale lze využít i veřejnou dražbu.
Ministerstvo zemědělství uvádí, že za zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu
zodpovídá Odbor vnitřní správy, který při nakládání s majetkem postupuje v souladu se ZMS
a prováděcí vyhláškou č. 62/2001 Sb. Movitý majetek vedený v účetní evidenci MZe, prohlášený
stanoveným způsobem na základě § 14 odst. 7 ZMS za nepotřebný, se považuje za trvale
nepotřebný pro stát po neúspěšné nabídce k využití dalším OSS podle § 19 odst. 3 ZMS. Jedná-li
se o majetek komerčně využitelný, je stanovena výše jeho kupní ceny. Následně je nepotřebný
majetek nabízen k prodeji na úřední desce MZe, a to jak v elektronické podobě na internetových
stránkách http://eagri.cz/public/web/mze/ v sekci „Úřední desky“ – „Nabídka nepotřebného
majetku“, tak i na úřední desce ve foyer budovy MZe a rovněž na portále https://www.uzsvm.cz/.
Lhůta pro vyvěšení nabídek činí 14 kalendářních dní. Doba se počítá ode dne následujícího po dni,
kdy dojde k fyzickému vyvěšení a zveřejnění na úřední desce. Obdobná lhůta je stanovena
pro výběr vhodného zájemce. V odůvodněných případech jsou potenciální zájemci oslovováni
i přímo prostřednictvím e-mailu. V roce 2017 prodalo MZe 65 položek drobného majetku. Jednalo
se převážně o zastaralý nábytek. Formou prodeje obálkovou metodou byly prodány 3 osobní
automobily, jejichž celková prodejní cena činila 265.405 Kč s DPH. Co se týče využívání veřejných
dražeb, rezort MZe využívá tuto možnost v případě, že se jedná o nejhospodárnější
a nejefektivnější variantu s ohledem na finanční a administrativní náklady takového prodeje.
Formou veřejné dražby byl podle poskytnutých informací prodán majetek v celkové hodnotě
3.510.279 Kč.
SPÚ: Pronájem, prodej a převod nemovitých věcí v příslušnosti hospodaření SPÚ je v souladu
s platnými řídicími dokumenty SPÚ zveřejňován transparentně a nezpochybnitelným způsobem
v souladu s platnou legislativou prostřednictvím:
 inzerce v denním tisku s celostátní působností,
 elektronické úřední desky eAgri,
 webové stránky SPÚ,
 vývěsky místně příslušných organizačních jednotek,
 úřední desky místně příslušných obecních úřadů.
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Aktuálně existují čtyři typy nabídek pro pacht a nájem nemovitostí:
 nabídka pachtu/pronájmu nepropachtovaných nemovitých věcí,
 nabídka pronájmu nepronajatých nemovitých věcí (stavební pozemky),
 nabídka pronájmu nebytových prostor,
 nabídka pronájmu domů a bytů k bydlení
a dále existuje šest typů nabídek pro prodej a převod nemovitostí:
 nabídka pozemků pro oprávněné osoby dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
 veřejná nabídka nemovitých věcí určených k vydání oprávněným osobám dle zákona
č. 229/1991 Sb.,
 nabídky pozemků k prodeji dle § 12 zákona č. 503/2012 Sb., o SPÚ,
 veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej zemědělských pozemků dle § 13 zákona
č. 503/2012 Sb.,
 veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej majetku dle zákona č. 92/1991 Sb.,
 nabídka pozemků ke směně dle zákona č. 229/1991 Sb.
Pronájem nemovitých věcí v příslušnosti hospodaření SPÚ je publikován pouze na webových
stránkách SPÚ. Prodej a převod nemovitých věcí v příslušnosti hospodaření SPÚ je publikován
na webových stránkách SPÚ a elektronické úřední desce eAgri. Ostatní nabídky jsou inzerovány
na těchto webových stránkách SPÚ, MZe, ÚZSVM, Centrální adrese a portálu Bazoš.
V případě tzv. nárokových převodů, které nepodléhají uveřejnění výše uvedenými způsoby,
v průběhu roku 2017 SPÚ prodal 3 928 ks pozemků o celkové výměře 298 ha (převody pozemků
ÚSC, pozemků pod stavbami a funkčně související se stavbami a pozemky v zahrádkových
osadách). V případě majetku sloužícího pro činnost SPÚ se k datu 30. listopadu 2017 jednalo
o částku 967.641 Kč. V případě tzv. nenárokových převodů, které jsou uveřejňovány výše
uvedenými způsoby, bylo v průběhu roku 2017 formou veřejných nabídek pro oprávněné osoby
nabízeno celkem 2 909 ks pozemků o celkové výměře 1 671,68 ha. A dále během roku 2017 bylo
formou veřejné nabídky nemovitých věcí nabízeno 12 budov a staveb. V případě majetku
sloužícího pro činnost SPÚ se k datu 30. listopadu 2017 jednalo o částku 320.000 Kč. Za oblast
správy nemovitostí lze pouze uvést, že aktuálně SPÚ eviduje celkem 57 530 smluv, jimiž je
propachtováno/pronajato 105 302 ha. Jedná se o nájem pozemků, budov, staveb, nebytových
prostor, rybníků (53 547 smluv); bytů (462 smluv); umístění reklamních zařízení (49 smluv)
a honiteb (3 472 smluv). Pokud se týká objemu majetku pronajatého v roce 2017, pak tento údaj
v jednotlivých letech SPÚ nesleduje a jeho zpracování by bylo nutné zadat a vyžádalo by si delší
dobu. Nejde totiž pouze o nově uzavřené pachtovní/nájemní smlouvy, ale i o dodatky ke smlouvám
již uzavřeným, kterými se předmět pachtu/nájmu rozšiřuje. Musel by tedy být zpracován report dle
jednotlivých nemovitých věcí s ohledem na datum přidání ke smlouvě. Navíc ne ve všech
případech se jedná o pacht/nájem, často jde pouze o řešení faktického užívání výzvou k zaplacení
úhrady za užívání nemovité věci nebo dohodou o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci, jimž
se rovněž generuje číslo a variabilní symbol, aniž by na ně navazovala pachtovní/nájemní
smlouva. Tudíž ani nelze jednoduše pracovat s počtem vygenerovaných čísel smluv. Za oblast
převodu a prodeje nemovitostí týkající majetkoprávního vypořádání ve smyslu zákona
č. 503/2012 Sb. a zákona č. 229/1991 Sb. – odstátnění probíhá i formou privatizace dle zákona
č. 92/1991 Sb., které je realizováno MF. Za oblast majetku sloužícího pro činnost SPÚ nebyl
pronajat žádný majetek.
Lesy ČR: Prodej veškerého nemovitého majetku státu s právem hospodařit Lesy ČR probíhá
transparentním způsobem, když je nepotřebný nemovitý majetek před realizací převodu
zveřejňován na Portálu veřejné správy v souladu s ustanovením zákona č. 77/1997 Sb. Převod
nemovitého majetku Lesů ČR v maximální možné míře realizují transparentní formou veřejné
soutěže otevřené pro všechny zájemce, kdy jediným kritériem pro výběr vítězné nabídky je výše
nabízené ceny. Tyto veřejné soutěže jsou zveřejňovány na webových stránkách podniku
a realitním serveru Sreality, ke zveřejnění nabídek jsou rovněž v nejvyšší možné míře využívány
i úřední desky obcí. Tento způsob prodeje je maximálně transparentní, přičemž další

Strana 50 (celkem 101)

neopominutelnou výhodou je rovněž skutečnost, že jej Lesy ČR zajišťují vlastními silami
bez vynakládání prostředků či riskantního využívání jiných subjektů kupříkladu v aukcích
či veřejných dražbách. Forma veřejných soutěží se rovněž využívá pro realizaci pronájmů a pachtů
majetku zejména v případech atraktivního majetku nebo majetku, o jehož pronájem (pacht)
projevilo zájem více uchazečů. Také nepotřebný movitý majetek Lesy ČR prodávají transparentní
formou veřejných soutěží. Prodej majetku s právem hospodařit Lesy ČR prostřednictvím dražeb
byl v minulosti předmětem soudních sporů. Záležitost konzultoval generální ředitel Lesů ČR
s ministrem zemědělství a bylo přijato opatření tento způsob prodejů minimalizovat. Státní podnik
se domnívá, že i bez využití veřejných dražeb realizuje prodeje nepotřebného majetku
transparentně a v soutěžním prostředí, tedy tak, aby dosáhl nejpříznivějších cen s ohledem
na dostatečnou informovanost trhu a vytvoření soutěžního prostředí. Prodeje a pronájmy majetku,
které jsou dle vnitřních předpisů Lesů ČR realizovány formou výběrového řízení, jsou standardně
zveřejňovány na internetových stránkách podniku a na realitním portálu Sreality a jsou
vyhlašovány z úrovně místně příslušné organizační jednotky, v jejíž působnosti se převáděný
majetek nachází.
Ostatní rezortní organizace zveřejňují prodej a pronájem majetku státu nejčastěji na svých
webových stránkách a na Centrální adrese, pokud zákon neukládá jiný způsob nakládání
s majetkem. Další častou formou zveřejnění je umístění inzerce na převážně bezplatné inzertní
internetové stránky (www.hyperinzerce.cz, www.bazos.cz, www.inzercezdarma.cz, www.mujbazar.cz, www.verejnedrazby.cz), na stránky ÚZSVM, na stránky systému CRAB nebo
na realitních
serverech
(www.reality.cz,
www.realdrazby.cz,
www.reality.idnes.cz,
www.reality.bazos.cz, www.realitymix.cz, www.sreality.cz). Méně častou formou je inzerce
v denním tisku. Národní zemědělské muzeum a Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské
vzdělávací centrum mají prostory, které pronajímají veřejnosti.
Ministerstvo životního prostředí nepotřebný majetek nabízí k úplatnému převodu právnickým
a fyzickým osobám prostřednictvím https://www.mzp.cz/ v sekci „Úřední deska“ a současně je
tento majetek nabízen na úřední desce Úřadu městské části Praha 10. Nemovitý majetek je veden
v databázi CRAB a CEDR, v případě jeho nepotřebnosti je jeho nakládání výhradně v kompetenci
ÚZSVM.
Český báňský úřad uvádí, že nabídky veškerého nepotřebného majetku státu, se kterým je
oprávněn hospodařit, zveřejňuje průběžně na http://www.cbusbs.cz/ – „O Úřadu“ – „Nepotřebný
majetek“ (nabídky prodeje nepotřebného majetku byly zveřejněny v lednu, březnu
a listopadu 2017). V roce 2017 bylo rozhodnuto o nepotřebnosti movitého majetku, jehož celková
pořizovací hodnota činila 1.619.472,70 Kč (včetně 397.063,20 Kč za služební automobil). Jednalo
se o morálně zastaralé, značně opotřebené nebo zcela nefunkční prostředky IT, elektrozařízení
nebo kancelářský nábytek. Ostatní OSS neprojevily o nabízený majetek zájem. Následně se
uskutečnil prodej majetku jediným zájemcům s celkovým výnosem 58.000 Kč (osobní auto
za 57.000 Kč, 2 ks drobného nábytku za 1.000 Kč). Příjmy ze sešrotování kovových zařízení činily
12.000 Kč. Veřejná dražba nebyla s ohledem na charakter majetku realizována. Nabídka pronájmu
movitého či nemovitého majetku nebyla učiněna, neboť ČBÚ vhodným nepotřebným majetkem
nedisponoval.
Český statistický úřad uvádí, že nepotřebný majetek určený k bezúplatnému převodu OSS
a státním organizacím a nepotřebný majetek určený k prodeji je zveřejňován na internetových
stránkách úřadu www.czso.cz v rubrice „O ČSÚ“ – „Nabídka nepotřebného majetku“. Nabídka
nepotřebného majetku je vždy zveřejněna ve stejných lhůtách také na internetových stránkách
ÚZSVM. V I. čtvrtletí 2017 byly zveřejněny 2 nabídky nepotřebného majetku k převodu OSS,
2 nabídky k prodeji výpočetní techniky a k prodeji byla opakovaně zveřejněna nabídka prodeje
osobního automobilu. V II. čtvrtletí 2017 byly zveřejněny 3 nabídky nepotřebného majetku
k převodu OSS – výpočetní technika a ostatní movitý majetek, dále byla zveřejněna 1 nabídka
k prodeji výpočetní techniky. Ve III. čtvrtletí 2017 byla zveřejněna 1 nabídka nepotřebného majetku
k převodu OSS – výpočetní technika a ostatní movitý majetek, dále bylo zveřejněno 6 nabídek
k prodeji výpočetní techniky a ostatního movitého majetku. Ve IV. čtvrtletí 2017 byla zveřejněna
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1 nabídka nepotřebného majetku k převodu OSS – traktor, 1 nabídka k prodeji výpočetní techniky
a opět nabídka k prodeji traktoru.
Český telekomunikační úřad zveřejňuje požadované průběžně na své stránce
https://www.ctu.cz/ v sekci „Úřad“ – „Povinné informace“ – „Nabídky nepotřebného majetku“.
Český úřad zeměměřický a katastrální a jemu podřízené OSS zveřejňují na svých webových
stránkách nabídky nepotřebného majetku, který je pro stát trvale nepotřebný a o jehož prodeji
rozhodl vedoucí příslušného úřadu. Plnění tohoto úkolu je reflektováno i ve vnitrorezortním
předpisu v opatření předsedy, kterým se stanovují pravidla uveřejňování nabídek prodeje a nájmu
majetku státu právnickým a fyzickým osobám (čj. ČÚZK-04256/2016-13). Nabídky prodeje
a pronájmu majetku uveřejňuje ČÚZK za celý rezort na svých internetových stránkách v rámci
domény http://cuzk.cz/ v části dostupné z horního nabídkového pruhu pod názvem „Je dobré
vědět“ – „Boj proti korupci“ – „Nabídky majetku“ nebo pod názvem „Nabídky a zakázky“ – „Nabídky
majetku“. Nabídku prodeje a pronájmu nepotřebného majetku jednotlivé správní úřady navíc
zveřejňují také na internetových stránkách ÚZSVM s přímou adresou https://nabidkysi.uzsvm.cz/.
Nabídky nemovitého majetku evidovaného v CRAB se zveřejňují na stránkách ÚZSVM na přímé
adrese https://crab.uzsvm.cz/. V roce 2017 v rezortu ČÚZK k významnému prodeji nemovitého
majetku nedošlo. Tento úkol byl rovněž zapracován do bodů 2.1 a 2.1.1 RIPP ČÚZK (čj. ČÚZK05763/2016-1) ze dne 31. března 2016, kde je stanoveno, že zveřejňované informace o veřejných
prostředcích jsou dostupné prostřednictvím internetových stránek rezortu provozovaných v rámci
domény http://cuzk.cz/, zahrnující mimo jiné i „informace vztahující se k nakládání s majetkem
v resortu“, které jsou dostupné prostřednictvím odkazů ze záložky „Nabídky a zakázky“. Uloženo je
i „pravidelně kontrolovat dostupnost, úplnost a aktuálnost zveřejněných informací o veřejných
prostředcích“.
Energetický regulační úřad uvádí, že nabídka nepotřebného majetku byla zveřejněna ve dnech
5. května 2017 a 15. prosince 2017 na Centrální adrese a internetových stránkách ÚZSVM
„Nabídka majetku státním institucím". Nabídka byla rovněž rozeslána OSS a státním organizacím.
Na základě soupisů nepotřebného majetku sestaveného oddělením hospodářské správy
a odborem ICT bylo projednáno v likvidační komisi a rozhodnutím předsedkyně ERÚ a usnesením
Rady ERÚ vyřazeno z evidence majetku.
Generální inspekce bezpečnostních sborů uvádí, že publikuje aktuální nabídky prodeje
a pronájmu na adrese http://www.gibs.cz/ v sekci „Nabídka a zakázky“ v části „Odprodej majetku“.
Národní bezpečnostní úřad zveřejňuje případné nabídky prodeje nepotřebného majetku,
o kterém bylo rozhodnuto podle § 14 odst. 7 ZMS. V roce 2017 nebyla příležitost úkol plnit, tj. NBÚ
za posuzované období nerealizoval žádný prodej nebo pronájem majetku státu. V případě,
že by taková nabídka měla být realizována, bude postupováno v souladu se zadáním úkolu.
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost je připraven úkol plnit, zatím však
nenabízel k prodeji nebo k pronájmu žádný majetek státu. Na internetových stránkách
https://nukib.cz/ byla vytvořena záložka „Úřední deska“ – „Nabídka prodeje a pronájmu majetku
státu“. Dojde-li v budoucnu k tomu, že bude NÚKIB nabízet majetek státu k prodeji či k pronájmu,
zveřejní tyto nabídky na svých výše uvedených internetových stránkách. Pokud to bude možné
(v návaznosti na charakter prodávaného majetku státu), NÚKIB bude při zpeněžení majetku
přednostně využívat formy veřejné dražby.
Nejvyšší kontrolní úřad uvádí, že v roce 2017 nerealizoval žádný prodej majetku státu v objemu
vyšším než 50.000 Kč, ani nerealizoval žádný pronájem majetku státu v objemu vyšším než
50.000 Kč. S ohledem na výše uvedené nebylo nutné v roce 2017 zveřejnit žádnou nabídku tohoto
druhu na internetových stránkách NKÚ. Všechny smlouvy jsou zveřejněny na www.nku.cz
v rubrice „Otevřený úřad“ – „Smlouvy“.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zveřejňuje nepotřebný majetek určený k prodeji, o který
neprojevily zájem OSS a státní organizace, na svých internetových stránkách
https://www.rrtv.cz/cz/ v sekci „Aktuality“ – „Nepotřebný majetek“.
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Správa státních hmotných rezerv uvádí, že nabídky prodeje a pronájmu majetku státu je možné
získat na http://www.sshr.cz/Stranky/default.aspx v rubrice „Nabídky a zakázky“ – „Movitý majetek“
nebo „Nemovitý majetek“. Nabídky na pronájmy se na webovém portálu nezveřejňují. Veřejné
dražby majetku státu se na SSHR nekonají. Dále SSHR uvádí, že věcné plnění úkolu zajišťují
v rámci SSHR tři útvary. Jedná se o OPKS (Odbor příprav pro krizové stavy), OMAJ (Odbor
majetku), OLOG (Odbor logistiky). Při prodeji se postupuje podle ZMS. Prodeji nemovitého
majetku SSHR, majetku ve vztahu ke skladovým kapacitám středisek, trvale nepotřebných
pohotovostních zásob a zásob pro humanitární pomoc předchází rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti
majetku státu. Trvale nepotřebný majetek se nabízí nejprve OSS. Pokud není o nepotřebný
majetek ze strany OSS zájem, nabízí se k odprodeji klasickým výběrovým řízením. Konkrétní
podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na webových stránkách SSHR a v Obchodním
věstníku, příp. na úředních deskách obce, kde se majetek nachází, a na vytipovaných úředních
deskách okolních obcí. V roce 2017 uskutečnil OMAJ prodej nepotřebného nemovitého majetku
v celkové ceně 50.017.143,22 Kč, příjmy z prodeje movitých věcí činily 3.396.013,40 Kč.
Bezúplatné převody majetku na OSS v r. 2017 dosáhly celkové výše 585.004,11 Kč. SSHR
vykázala v r. 2017 příjmy i za pronájem majetku. Nájemní vztah vzniká na základě požadavku
budoucího nájemce o pronájem adresovaného odbornými útvary, které zváží vhodnost i možnost
pronájmu, a předají požadavek na uzavření nájemní smlouvy OMAJ. OMAJ vykázal za r. 2017
za pronájem celkové příjmy 23.906.723,33 Kč plynoucí z 63 nájemních smluv. Pronájmy
nemovitého majetku, skladových ploch v OLOG probíhají na základě žádosti potenciálního
nájemce, která je předána spolu s cenovou mapou OMAJ, který pronájem realizuje. V roce 2017
bylo realizováno 41 pronájmů skladových ploch v OLOG. V r. 2017 se uskutečnil v OPKS prodej
trvale nepotřebného vyčleněného majetku za celkovou kupní cenu ve výši 119.709 Kč bez DPH
(jednalo se o prodej za cenu druhotné suroviny). Kupní smlouvy na prodej majetku jsou uloženy na
intranetu SSHR a jeden originál se předává do registru smluv na Odbor právní. Pronájmy
pohotovostních zásob se uskutečňují po vydání rozhodnutí o dočasné nepotřebnosti majetku státu
a na základě požadavků právnických nebo fyzických osob a ÚSC. Tyto pronájmy bývají
realizovány na komerční bázi. Výběrová řízení se na pronájmy nevyhlašují a SSHR pouze reaguje
na požadavky subjektů, které mají o pronájem zájem. V r. 2017 byly realizovány pronájmy
pohotovostních zásob za celkové nájemné ve výši 696.156 Kč. Pro zajištění transparentních
procesů byly rozhodnutími předsedy SSHR ustanoveny tyto komise: komise pro otevírání obálek
a pro posouzení a hodnocení nabídek při prodeji nepotřebného nemovitého majetku, stálá komise
pro stanovení vyhlašované minimální ceny při prodeji nepotřebného nemovitého majetku státu,
stálá škodní komise, stálá komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek při
prodeji nepotřebného movitého majetku, stálá komise pro stanovení vyhlašované minimální ceny
při prodeji nepotřebného movitého majetku státu, majetková komise. V těchto komisích jsou
zastoupení zaměstnanci SSHR napříč odbornými útvary, z každého jednání komise je pořízen
zápis, který je stvrzen všemi účastníky jednání.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost je připraven ke zveřejňování nabídek prodeje nebo
pronájmu majetku státu, s nímž hospodaří, formou uvedení na svých internetových stránkách
https://www.sujb.cz/uvod/ a na svém profilu na sociální síti Facebook. V posledních letech SÚJB
neprováděl prodej ani pronájem majetku, s výjimkou prodeje ojetých služebních vozů. Jejich prodej
probíhal s využitím zprostředkovatelských služeb autobazaru. Ke zveřejnění nabídky došlo
na stránkách zprostředkovatele (https://www.tipcars.com/ds/kapauto/index.php), což se jevilo být
účelnějším v zájmu rychlého prodeje. Výběr tohoto zprostředkovatele probíhal v souladu
s interními předpisy pro provádění veřejných zakázek malého rozsahu. O zprostředkování prodeje
byla uzavřena písemná zprostředkovatelská smlouva (provize za zprostředkování prodeje včetně
DPH činila 4.150 Kč).
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí uvádí, že jednou
z prvních aktivit po vzniku ÚDHPSH, tj. po 1. lednu 2017, bylo vytvoření webové prezentace
na adrese https://udhpsh.cz/. Na uvedené adrese byla zřízena elektronická úřední deska, na níž
by v případě potřeby mohly být zveřejňovány případné nabídky prodeje a pronájmu majetku státu.
K žádnému prodeji ani pronájmu majetku státu ze strany ÚDHPSH v roce 2017 nedošlo, ÚDHPSH
však byl personálně i technicky připraven k jeho zabezpečení v souladu s AP 2017.
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Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejňuje průběžně seznam funkčního majetku
určeného k odprodeji (nabídek) za každé pololetí na svých internetových stránkách
http://www.uohs.cz/ v sekci „Informační centrum“ – „Majetek ÚOHS nabízený k odprodeji“.
Úřad pro ochranu osobních údajů uvádí, že má na svých stránkách https://www.uoou.cz/
v provozu příslušnou rubriku, kde jsou v případě prodeje nepotřebného majetku nebo pronájmu
nabídky zveřejňovány, avšak vzhledem k rozsahu majetku ÚOOÚ je četnost zveřejňovaných
nabídek minimální. Za rok 2017 nebyla žádná dispozice s nepotřebným majetkem realizována.
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře uvádí, že z důvodu vzniku ÚPDI k 1. dubnu 2017
nedošlo dosud k žádnému prodeji ani pronájmu majetku úřadu. V případě prodeje či pronájmu
majetku státu bude přednostně využíváno formy veřejné dražby s tím, že nepotřebný majetek bude
zveřejněn na internetových stránkách https://www.updi.cz/.
Úřad průmyslového vlastnictví uvádí, že se rozhodnutím předsedy ÚPV o nepotřebnosti majetku
ukládá řediteli ekonomického odboru zajistit příslušný postup podle platné právní úpravy. Podle
ZMS je nepotřebný majetek v prvním kroku nabídnut bezúplatně státním institucím
na internetových stránkách ÚZSVM v odkazu „Nabídka majetku státním institucím“ pro jejich
případné další využití. Majetek, o který nebyl projeven zájem státními institucemi, je dále nabízen
zájemcům
k
odkoupení
prostřednictvím
zveřejnění
na
internetových
stránkách
https://www.postaonline.cz/cadrvd/ (Centrální adresa) a současně na úřední desce
a na internetových stránkách http://upv.cz/cs.html v rubrice „ÚPV“ – „Úřední deska“ (jedná se
o veškerý nepotřebný majetek bez omezení výše jeho ceny).
Úřad vlády ČR uvádí, že zpracoval novelizaci vnitřního předpisu – směrnice vedoucího ÚV ČR
k hospodaření s majetkem, který reflektuje ZMS a vyhlášku č. 62/2001 Sb., o hospodaření
organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice k hospodaření s majetkem doplňuje výchozí právní a interní předpisy a upravuje
povinnosti věcných útvarů ÚV ČR, do jejichž působnosti patří vlastní hospodaření s majetkem.
V souladu s ustanoveními ZMS a směrnice k hospodaření s majetkem jsou nabídky nepotřebného
majetku ÚV ČR průběžně zveřejňovány na internetových stránkách ÚZSVM a internetových
stránkách „Vláda České republiky“ v sekci „úřad vlády“ – „Nabídka majetku“ – „Nabídka
nepotřebného majetku státu v hospodaření Úřadu vlády ČR – organizačním složkám státu“. Jednáli se o majetek evidovaný v CRAB, provádí se nabídka prostřednictvím CRAB. Neprojeví-li zájem
o trvale nepotřebný majetek OSS či státní organizace, je majetek nabízen k úplatnému převodu
vlastnického práva na jinou právnickou či fyzickou osobu. ÚV ČR zjišťuje zájemce o koupi formou
výběrového řízení následovně. Nabídka k prodeji je zveřejňována na internetových stránkách
„Vláda České republiky“ v sekci „úřad vlády“ – „Nabídka majetku“ – „Nabídka nepotřebného
majetku státu v hospodaření Úřadu vlády ČR – prodej právnickým nebo fyzickým osobám“
a současně podle povahy prodávaného majetku a podle místních podmínek ještě jedním
způsobem (např. na Centrální adrese či inzercí) vždy se lhůtou zveřejnění nejméně 15 dnů.
Nabídka trvale nepotřebného majetku obsahuje informace o podmínkách výběrového řízení.
Při úplatném převodu majetku se cena sjednává nejméně ve výši, která je v daném místě a čase
obvyklá. Přednostně je vybrán uchazeč s nejvyšší nabídkou ceny, pokud nejsou stanovena další
kritéria pro výběr zájemce. V případě rovnosti nabídek je učiněn písemný dotaz na možnost
zvýšení nabídky ceny. Pokud nedojde ke zvýšení konkurenčních nabídek, je zájemce vybrán
losem 3člennou komisí. Doklady o provedení nabídky, doklady o způsobu výběru zájemce
a ostatní důležité skutečnosti se zakládají do spisu o nepotřebnosti majetku. V případě rozhodnutí
o trvalé nepotřebnosti hmotné nemovité věci včetně příslušenství nacházející se na území státu
anebo o trvalé nepotřebnosti práva stavby je tento majetek neprodleně bezúplatně převeden
zápisem na ÚZSVM s výjimkou případů uvedených v § 19b odst. 1 ZMS. ÚV ČR v roce 2017
nevydal rozhodnutí o dočasné nepotřebnosti majetku státu, se kterým je příslušný hospodařit
ve smyslu § 19b odst. 5 ZMS a rovněž nepřenechal dočasně nepotřebný majetek státu nebo jeho
část do užívání právnické nebo fyzické osobě (pronájem) ve smyslu § 27 ZMS. Dodržování
stanoveného postupu je průběžně ověřováno formou průběžných řídících kontrol dle směrnice
vedoucího ÚV ČR o finanční kontrole.
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Navazující (očekávané) aktivity: Jelikož je úkol zveřejňovat nabídky prodeje a pronájmu
nepotřebného majetku zakotven v RRIPP, nebyl duplicitně zařazen do AP 2018. V AP 2018 byl
ponechán pouze úkol uložený jednotlivým rezortům a jejich podřízeným složkám „zpeněžovat
majetek státu průhledným a nezpochybnitelným způsobem – přednostně formou veřejné dražby“.
S tím souvisí i úkol ÚZSVM „dokončit projekt k elektronickému způsobu prodeje majetku státu
prostřednictvím elektronického systému garantovaného státem“. Tento systém má jednak splňovat
požadavky na průhledný a nezpochybnitelný způsob prodeje, a jednak přinese větší
transparentnost dotčených transakcí a zvýší veřejnou kontrolu nad nakládáním s majetkem státu.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Plnění úkolu i v roce 2017 potvrdilo, že skutečně dochází
ke zvýšení transparentnosti procesu zcizování a pronajímání majetku státu, zintenzivnění veřejné
kontroly nad nakládáním s majetkem státu a předcházení korupčních rizik. Úkol byl téměř všemi
rezorty splněn a bude plněn průběžně i nadále.
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4 Rozvoj občanské společnosti
4.1 Návrh zákona, kterým se mění některá opatření v souvislosti s ochranou
oznamovatelů podezření na protiprávní jednání
Popis úkolu: V roce 2016 byl v souladu s vládním závazkem „přijetí legislativního řešení
ochrany oznamovatelů“ vládě předložen návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní jednání. Jedná se
o kombinaci opatření, která zlepší postavení oznamovatele podezření na protiprávní jednání oproti
současnému stavu, současně však nesmí dojít k prioritizaci a přílišné extenzivnosti ochrany
oznamovatelů v porovnání s dalšími potenciálně znevýhodňovanými či diskriminovanými
skupinami zaměstnanců. V roce 2017 bude v případě schválení předloženého návrhu zákona
vládou kladen důraz na řádné dokončení legislativního procesu v Parlamentu ČR. Vláda v oblasti
ochrany oznamovatelů rovněž přijala neutrální stanovisko k „návrhu poslance Andreje Babiše
na vydání zákona o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany
zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů“ (sněmovní tisk č. 799)“.
Gestor: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
(od 13. prosince 2017 ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády)
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: ANO
 Parlamentu: NE
Věcné naplnění úkolu: Návrh zákona po připomínkovém řízení a projednání v LRV doznal řady
změn v původně zamýšlené koncepci legislativního řešení ochrany oznamovatelů, a to zejména
kvůli připomínkám uplatněným v MPŘ a posléze připomínkám pracovních komisí LRV a LRV
samotné. Zejména došlo k částečnému zúžení rozsahu novelizované právní úpravy. Kvůli
zásadním výtkám ze strany členů LRV byl návrh omezen pouze na novelu zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, čímž se osobní působnost návrhu zákona
dotýká pouze zaměstnanců dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů. Členové LRV se shodli na tom, že ve veřejném sektoru je ochrana státních zaměstnanců
a osob ve služebním poměru dostatečná a původně navrhovaná novelizace by ji pouze
znepřehlednila, bez jakéhokoli kladného efektu pro oznamovatele. Dále byl vymezen okruh
chráněných oznámení, a to na trestní oznámení, aby tak bylo zejména zamezeno bagatelním
a šikanózním podáním. Oznamovatelé se tudíž budou nově moci domáhat soudní ochrany
(s využitím přeneseného důkazního břemene) v případě, že budou v zaměstnání postiženi
či znevýhodněni na základě podání trestního oznámení pro trestný čin, který mohl spáchat
zaměstnavatel či další osoby se zaměstnavatelem spjaté (zaměstnanci zaměstnavatele, osoby
vykonávající státní službu zařazené u zaměstnavatele, členové orgánů zaměstnavatele a další).
I přesto by se však jednalo o výrazný počin ve vztahu k zachycení ochrany oznamovatelů
v právním řádu ČR.
Procesní plnění úkolu: Vláda předložený návrh zákona, kterým se mění některá opatření
v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní jednání, schválila UV ze dne
8. února 2017 č. 102. Na základě stanoviska LRV však byl návrh upraven na novelu zákona,
kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dne
17. února 2017 byl návrh předložen do PS. V systému eKLEP je materiál veden pod čj. 1406/16.
V PS byl návrh zákona projednáván jako ST č. 1034 (7. volební období) a jako garanční byl
stanoven Ústavně právní výbor. První čtení proběhlo dne 26. května 2017 s výsledkem, že PS
usnesením č. 1687 přerušila projednávání tohoto návrhu do doby zahájení projednávání návrhu
poslance Andreje Babiše na vydání zákona o ochraně oznamovatelů trestných činů před
neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů (ST
č. 799). K tomuto poslaneckému návrhu zákona vláda dne 30. května 2016 č. 474 zaujala neutrální
stanovisko. Projednávání obou sněmovních tisků bylo ukončeno s koncem 7. volebního období.
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Navazující (očekávané) aktivity: Právní úprava ochrany oznamovatelů podezření na protiprávní
jednání nebyla zařazena jako úkol do AP 2018. Rada vlády se tímto tématem na jednání dne
12. ledna 2018 zabývala a považuje ho za důležité opatření v oblasti boje s korupcí. Požadavek
na legislativní řešení problematiky je uveden v Programovém prohlášení vlády, které bylo
schváleno vládou dne 8. ledna 2018. Návrh zákona o ochraně oznamovatelů dle Plánu
legislativních prací vlády na rok 2018 předloží v září 2018 ministr spravedlnosti.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Ačkoliv byla vládou schválena zúžená verze návrhu zákona,
než bylo původně zamýšleno v prvotní verzi návrhu zákona, jež byla předložena do MPŘ, lze úkol
na úrovni gestora a vlády považovat za splněný. Úspěšně absolvovaná předparlamentní fáze
legislativního procesu včetně kladného stanoviska LRV a vlády lze považovat za značný progres
na poli zákonného zakotvení ochrany oznamovatelů. Na úrovni Parlamentu ČR bylo projednávání
návrhu zákona přerušeno s ohledem na podaný poslanecký návrh, který měl řešit stejnou
problematiku.

4.2 Realizace opatření vyplývajících ze sektorové analýzy zaměřené na problematiku
manipulace s výsledky zápasů a s tím související korupcí ve sportovním prostředí
Popis úkolu: Akční plány boje s korupcí na roky 2015 a 2016 uložily Ministerstvu vnitra
zpracování sektorové analýzy zaměřené na problematiku manipulace s výsledky zápasů
a s tím související korupcí ve sportovním prostředí. Splnění tohoto úkolu nebylo před koncem
roku 2016 zřejmé, proto je tento úkol zařazen i do tohoto Akčního plánu. Výstupy sektorové
analýzy budou podkladem pro konkrétní opatření v roce 2017, resp. strategický protikorupční
dokument pro navazující období.
Gestor: Ministerstvo vnitra / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
 vlády: ANO
Věcné naplnění úkolu: Oblastí negativně ovlivňující občanskou společnost je rovněž manipulace
s výsledky zápasů a s tím provázanou korupcí ve sportovním prostředí. Tento sílící negativní
fenomén se silným mezinárodním přesahem je zaznamenáván na území ČR stále výrazněji.
Takové protiprávní jednání generuje velmi vysoké zisky, přičemž míra odhalení a potrestání je
v současnosti velmi nízká, a to i v mezinárodním měřítku. Proto je manipulace s výsledky stále
ve větší míře využívána organizovaným zločinem, přičemž zisky z této trestné činnosti slouží
k financování dalších kriminálních aktivit, jako je praní špinavých peněz, obchod s lidmi, obchod se
zbraněmi, drogami atd. Zvýšenou pozornost tomuto fenoménu věnují též instituce EU a Rady
Evropy – důkazem je například návrh usnesení Evropského parlamentu, předložený na základě
prohlášení Komise, ze dne 11. března 2013 o manipulaci s výsledky zápasů a korupci ve sportu
(2013/2567RSP) nebo Úmluva Rady Evropy o boji proti manipulaci sportovních soutěží. Přesto
zpracovaná analýza nepřináší žádná doporučení, která by měla být realizována.
Procesní plnění úkolu: Za účelem přípravy analýzy byla na počátku roku 2015 založena pracovní
skupina z řad zástupců MŠMT, MF, MV a Policie ČR. Zároveň bylo osloveno 9 nejpočetnějších
sportovních svazů se žádostí o vyplnění tematických dotazníků k této problematice. Další materiály
od členů pracovní skupiny byly zpracovány až v průběhu roku 2016. Cílem provedeného
dotazníkového šetření bylo získat informaci o tom, zda a jakým způsobem je problematika
korupčního jednání upravena interními předpisy dotčených sportovních klubů, jaká byla dosavadní
praxe sportovních klubů při řešení podezření z korupce a příp. jiného neetického jednání.
Sektorovou analýzu zpracovalo MV, MŠMT poskytovalo zpracovateli součinnost. Analýza se
zabývá problematikou nezákonného ovlivňování jak z pohledu zákona o hazardních hrách
a zákona o podpoře sportu, tak z pohledu trestního zákoníku, kdy není opomíjen i mezinárodní
aspekt této problematiky. Od 15. do 29. května 2017 proběhlo MPŘ k sektorové analýze,
k materiálu byly vzneseny zásadní připomínky, které byly následně zpracovatelem, tj. MV,
projednávány s jejich předkladateli. Dne 9. července 2017 byl materiál projednáván Radou vlády –
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po projednání bylo na návrh náměstka pro řízení sekce LRV přijato usnesení, že Rada vlády bere
materiál na vědomí jako pracovní verzi, kterou je třeba dopracovat. Vláda se touto analýzou
zabývala na jednání dne 23. října 2017 (UV č. 753, čj. eKLEP: 1124/17). Sektorová analýza byla
členy vlády vzata na vědomí, žádnému úřadu nebyl v návaznosti na tento dokument uložen úkol.
Jinak řečeno, s ohledem na výsledky analýzy nebyla navržena žádná opatření, a proto se
realizace opatření zakotveného v AP 2017 stala bezpředmětnou.
Navazující (očekávané) aktivity: Výsledky a výstupy sektorové analýzy MV „Sektorová analýza
zaměřená na problematiku nezákonného ovlivňování sportovních výsledků a s tím související
korupcí ve sportovním prostředí“ budou předloženy odborníkům pro přípravu věcného záměru
nového zákona o podpoře sportu s cílem implementovat je do nového zákona.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Sektorová analýza se zabývá možnostmi boje s tímto
fenoménem jednak cestou zákona o hazardních hrách a zákona o podpoře sportu, neopomíjí
ovšem samozřejmě ani instituty trestního práva a mezinárodní aspekty celé problematiky. Materiál
také obsahuje souhrn doporučení jak pro odpovědné státní orgány, tak pro další relevantní
subjekty, jakými jsou sportovní svazy a sázkové kanceláře. MŠMT výsledky sektorové analýzy
využije při přípravě věcného záměru nového zákona o podpoře sportu.

4.3 Navýšení dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ o alespoň 0,5 mil. Kč
Popis úkolu: Boj proti korupci je ze strany státu subvencován dotačním titulem „Prevence
korupčního jednání“ v gesci Ministerstva vnitra. Tento dotační titul je primárně určen na právní
poradenství neziskových organizací, advokační a analytickou činnost. Již několik let je tento
dotační titul financován cca 3,5 mil. Kč ročně. Vzhledem k tomu, že boj s korupcí je jednou z priorit
této vlády, měl by být tento dotační titul navýšen minimálně o částku 0,5 mil Kč. Zapojení
neziskových organizací do oblasti boje s korupcí je aktuálně nezastupitelné zejména v oblasti
právního poradenství oznamovatelům podezření na protiprávní jednání.
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: NE (pro rok 2018 již splněno)
Věcné naplnění úkolu: Dotační titul MV „Prevence korupčního jednání“ jednoznačně přispívá
k rozvoji občanské společnosti a jeho prioritním zaměřením je poskytování bezplatného právního
poradenství osobám, které se setkaly s korupcí, včetně podpory s tím související analytické
činnosti. O finanční prostředky se mohou ucházet NNO, které mohou čerpat finanční prostředky
např. na seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce a k posilování odmítavého
postoje vůči korupčním praktikám, na zvýšení informovanosti občanů přímých nebo nepřímých
obětí korupce o možnostech právních nástrojů boje proti korupci včetně tvorby webových stránek,
na vytváření analytické a poradenské struktury včetně vlastního bezplatného poskytování tohoto
poradenství a propagace těchto struktur, na posilování protikorupčního klimatu na místní úrovni,
na zvyšování právního povědomí v oblasti korupčního jednání u zaměstnanců státní správy
a samosprávy a motivace v ohlašování korupčního jednání. Do roku 2017 byly na dotační titul
alokovány finanční prostředky ve výši 3.500.000 Kč. S ohledem na množství a kvalitu projektů byla
shledána potřeba k navýšení finančních prostředků, a to nejméně o 500.000 Kč od roku 2018.
Procesní plnění úkolu: V roce 2017 MV, v rámci připravovaného rozpočtu pro rok 2018, uplatnilo
požadavek na navýšení finančních prostředků o 500.000 Kč, které byly schváleny. Uvedený
dotační titul byl již pro rok 2018 navýšen na celkovou částku 4.000.000 Kč a tyto prostředky budou
rozděleny na podporu kvalitních projektů NNO v oblasti boje s korupcí. Dotační řízení k dotačnímu
programu „Prevence korupčního jednání“ bylo zahájeno v říjnu 2016 zveřejněním výzvy
k podávání žádostí o dotace v termínu do 31. října 2016. V termínu pro podání žádostí o dotace
MV obdrželo celkem 8 žádostí s celkovým požadavkem ve výši 5.847.740 Kč. Na základě
doporučení dotačního výboru byly v roce 2017 podpořeny tyto projekty v celkové výši 3.500.000
Kč:
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Transparentní výstavba v okolí Prahy [Centrum pro podporu občanů (Arnika)]: 250.000 Kč
(požadováno: 402.994 Kč)
Právem proti korupci – právní nástroje Občanů 2.0 (Frank Bold Society, o. s.): 650.000 Kč
(požadováno: 700.580 Kč)
Společně a efektivně proti regionální korupci 2017 (Krajské protikorupční pracoviště,
o. p. s.): 400.000 Kč (požadováno: 1.147.336 Kč)
Poradenství v oblasti protikorupční prevence a práva na informace (Otevřená společnost,
o. p. s.): 250.000 Kč (požadováno: 484.700 Kč)
Protikorupční právní poradna (Oživení, o. s.): 900.000 Kč (požadováno: 1.044.190 Kč)
Criminal compliance program pro samosprávy (Oživení, o. s.): 100.000 Kč (požadováno:
281.190 Kč)
Právní poradna 2017 (Právo ve veřejném zájmu): 100.000 Kč (požadováno: 496.750 Kč)
Právní poradna a whistleblowerské centrum TI (Transparency International – Česká
republika, o. p. s.): 850.000 Kč (požadováno: 1.290.000 Kč)

Navazující (očekávané) aktivity: MV má eminentní zájem na mobilizaci občanské společnosti
ke snižování korupce, a to i prostřednictvím aktivit NNO, které jsou dlouhodobě podporovány
z tohoto dotačního programu. V této souvislosti bude MV i nadále vyhodnocovat množství a kvalitu
projektů předkládaných v rámci protikorupčního dotačního titulu a v případě potřeby bude usilovat
o další navýšení finančních prostředků.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: MV v rámci dotačního programu podporuje zejména NNO
a jejich protikorupční projekty. Ty nejvýznamnější byly v roce 2017 podpořeny v souhrnné výši
3.500.000 Kč. Navýšení o nejméně 500.000 Kč je alokováno pro rok 2018.

4.4 Plnění závazků z Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené
vládnutí (OGP) na období let 2016 až 2018 v oblasti podpory dobrovolnictví
a posilování bezpečnosti na místní úrovni
Popis úkolu: Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) na období
let 2016 až 2018 stanoví závazky spadající svým věcným zaměřením i do oblasti rozvoje
občanské společnosti. Jsou jimi podpora dobrovolnictví a posilování bezpečnosti na místní
úrovni. Konkrétní realizace těchto závazků bude spočívat v předložení návrhu zákona
o dobrovolnictví a Koncepce rozvoje dobrovolnictví a dále realizaci několika synergických aktivit
posilujících bezpečnost na místní úrovni, např. stanovení pravidel pro sdílení a zveřejňování
informací o kriminalitě v takové podobě, která by nepřispívala k sekundární viktimizaci obětí nebo
možnost uzavírání smluv pro sdílení informací o kriminalitě se samosprávami podle stanovených
pravidel.
4.4.1 Podpora dobrovolnictví
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO částečně
Věcné naplnění úkolu: Dobrovolnictví představuje významnou příležitost pro velké množství
občanů zapojit se do veřejně prospěšných aktivit, a to z vlastní svobodné vůle, ve svém volném
čase, bez nároku na odměnu či protislužbu. V současné době chybí ucelená koncepce podpory
a rozvoje dobrovolnictví v ČR. Současná právní úprava (zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické
službě, ve znění pozdějších předpisů) se vztahuje pouze na organizace, které získají akreditaci
MV, a zahrnuje pouze část z celkového počtu osob, které se v ČR věnují dobrovolnickým
aktivitám. Hlavním cílem aktivit je vytvoření podmínek pro maximalizaci celospolečenského
přínosu dobrovolnictví.
Aktivity roku 2017:
AP OGP (aktualizovaná podoba):
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Plnění milníků č. 3–5:
 Milník č. 3: Zahájení analytické fáze zpracování Koncepce rozvoje dobrovolnictví – zahájení
od 1. listopadu 2017, ukončení do 31. března 2018
 Milník č. 4: Vytvoření návrhu Koncepce rozvoje dobrovolnictví pracovní skupinou – zahájení
od 1. listopadu 2017, ukončení do 30. června 2018
 Milník č. 5: Finální podoba Koncepce rozvoje dobrovolnictví – zahájení od 1. června 2017,
ukončení do 31. prosince 2018
Popis plnění v roce 2017:
MV realizuje od září 2016 komplexní projekt „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice
s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických
center“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724, který je spolufinancován z EU, Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Předmětem projektu je vytvoření následujících materiálů:
1) Analytický materiál popisující situaci v oblasti dobrovolnictví v dobrovolnických organizacích
a centrech v zahraničí i v ČR – takový výzkum dosud v ČR není k dispozici.
2) Návrh „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice“ s akcentem na zajištění regionální
a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center se zaměřením
na systémovou podporu a rozvoj dobrovolnických aktivit, zvýšenou dostupnost
a profesionalizaci služeb dobrovolnických center a jejich klientů při pokrytí celého území ČR.
3) Evaluační zpráva obsahující rovněž statisticko-sociologické šetření formou přílohy.
4) Metodika realizace a podpory dobrovolnických center v ČR.
5) Doporučený obsah vzdělávání pracovníků dobrovolnických center, dobrovolnických organizací
a dobrovolníků.
S ohledem na administrativní průtahy v procesu přípravy veřejné zakázky na výstupy analytickokoncepční fáze projektu (tj. vypracování analytického materiálu s návrhem Koncepce rozvoje
dobrovolnictví v ČR – body 1 a 2), byla smlouva o poskytnutí služeb uzavřená na základě výsledků
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zabezpečení klíčových výstupů projektu I – Rozvoj
dobrovolnictví v ČR“, čj.: MV-22437-33/VZ-2017, uzavřená v rámci nadlimitní veřejné zakázky dne
31. října 2017. Předmětem veřejné zakázky je vypracování analytického materiálu popisujícího
situaci v oblasti dobrovolnictví, podpory dobrovolnických organizací, včetně realizace a podpory
dobrovolnických center v zahraničí a v ČR, realizace dvoudenní konference s workshopem
k představení analýzy a vypracování návrhu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice“
s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických
center se zaměřením na systémovou podporu a rozvoj dobrovolnických aktivit, zvýšenou
dostupnost a profesionalizaci služeb dobrovolnických center a jejich klientů při pokrytí celého
území ČR. Konečná hodnota veřejné zakázky je 1.800.000 včetně DPH.
Procesní plnění úkolu: MV plní milníky č. 3–4 obsažené v AP OGP. S ohledem na administrativní
průtahy v procesu přípravy veřejné zakázky se harmonogram prací pozdržel.
Navazující (očekávané) aktivity: Další případné aktivity MV v oblasti legislativních
či nelegislativních opatření v oblasti dobrovolnictví budou zváženy na základě poznatků zjištěných
podrobnější analýzou domácích a zahraničních zkušeností a na základě podoby Koncepce rozvoje
dobrovolnictví v ČR, které vzejdou z projektu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice
s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických
center“. Po ukončení analyticko-koncepční fáze bude výše uvedený projekt pokračovat ještě
realizací pilotního provozu a podpory dobrovolnických center v ČR s předpokladem od 1. října
2018. Z něj vzejdou i další výstupy uvedené výše pod body 3–5.
Předpokládané termíny zahájení následujících jednotlivých milníků projektu jsou nově plánované:
Ad 3) od 1. října 2018
Ad 4) od 1. října 2018
Ad 5) od 1. června 2019
Předpokládané ukončení projektu bylo původně plánováno na rok 2020, nicméně došlo k jeho
prodloužení do roku 2021, a to s ohledem na průtahy s výběrovými řízeními na dodavatele
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zakázek. Podpora dobrovolnictví s ohledem na posilování občanské společnosti byla zařazena
do AP 2018, avšak již bez závazku předložit návrh zákona o dobrovolnictví.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Vlivem dlouhé administrace veřejné zakázky „Zabezpečení
klíčových výstupů projektu I – Rozvoj dobrovolnictví v ČR“, čj.: MV-22437-33/VZ-2017, bude hlavní
plnění v rámci projektu probíhat v letech 2018–2021. Případné systémové změny v dobrovolnické
službě a dobrovolnictví obecně (legislativního i nelegislativního charakteru) budou následovat
po ukončení a vyhodnocení projektu.
4.4.2 Posilování bezpečnosti na místní úrovni
Gestor: Ministerstvo vnitra
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO částečně
Věcné naplnění úkolu: MV realizuje dlouhodobě dotační Program prevence kriminality zaměřený
na podporu preventivních projektů ÚSC v oblastech situační prevence, sociální prevence,
viktimologické prevence i prevence recidivy pachatelů. V roce 2015 MV zřídilo ještě dotační
program Bezpečnostní dobrovolník, který přispívá ke zvyšování veřejné integrity, rozvíjení
a podpoře občanské společnosti zapojováním místních občanů do realizace preventivních aktivit.
Prevence kriminality na místní úrovni je však ztížena skutečností, že zatím neexistuje jednotná
platforma pro poskytování informací o kriminalitě na místní úrovni. Hlavním cílem aktivit je
realizace projektů na místní úrovni na základě důkladné analýzy bezpečnostní situace v daném
místě, zpřístupnění informací o kriminalitě na místní úrovni.
Aktivity pro rok 2017:
AP OGP (aktualizovaná podoba):
Plnění milníků č. 1–3:
 Milník č. 1: Stanovení pravidel pro sdílení a zveřejňování informací o kriminalitě v takové
podobě, která by nepřispívala k sekundární viktimizaci obětí.
 Milník č. 2: Možnost uzavírání smluv pro sdílení informací o kriminalitě se samosprávami podle
stanovených pravidel.
 Milník č. 3: Zprovoznění platformy pro zveřejňování informací o kriminalitě.
 Milník č. 4: Realizace dotačních řízení v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality.
Popis plnění milníků 1–3:
Dne 30. června 2016 byl schválen na MV podnět k přípravě projektu „Mapy budoucnosti II – využití
prostorových dat pro vytvoření a pilotní ověření nástrojů a postupů pro analýzu a predikci
kriminality za účelem jejího předcházení a potírání“, v rámci nějž mají být realizovány aktivity
pod milníky 1–3. Pro přípravu projektu byl přidělen projektový manažer, byla zahájena příprava
projektového záměru ve spolupráci MV a Policií ČR. Projektový záměr byl Koordinačním výborem
MV 2014+ schválen dne 30. listopadu 2017 a dne 19. prosince 2017 byla upravená podoba dle
požadovaného formuláře zaslána ke konzultaci řídícímu orgánu (MPSV) před podáním žádosti
o podporu. Předpokládané zahájení realizace projektu bylo nutné posunout až do roku 2018
z důvodu nutnosti přesunu finančních prostředků vyčleněných na spoluúčast na mzdových
nákladech z rozpočtu MV do rozpočtu Policie ČR (nebylo možné učinit v průběhu roku, proto bylo
zajištěno v rámci přípravy státního rozpočtu na rok 2018). Rovněž se nově počítá s delší dobou
realizace projektu za účelem komplexnější přípravy pilotního provozu a následné tvorby metodik
a realizace školení. Adekvátně tomu dojde k posunutí všech termínů pro jednotlivé milníky z let
2017 a 2018 do let 2018 až 2020. Přesný harmonogram bude MV schopno sdělit až po případném
schválení projektu řídícím orgánem Operačního programu Zaměstnanost, s jehož podporou by měl
být realizován.
Popis plnění milníku 4:
MV v roce 2017 administrovalo mj. následující dotační programy v uvedené oblasti (jsou zde
uvedeny ty dotační programy, které aktivně pracují s tématem zapojení občanů).
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 Program prevence kriminality na místní úrovni
Charakteristika: dotace jsou určeny na projekty prevence kriminality neinvestičního i investičního
charakteru. Investiční projekty jsou obdobně jako v předchozích letech zaměřeny zejména
na zřizování, rozšiřování a modernizaci kamerových systémů, na budování či obnovu sportovních
hřišť a plácků či na budování a modernizaci speciálních výslechových místností pro oběti trestných
činů. Neinvestiční projekty směřují nejvíce na financování projektu Asistent prevence kriminality,
Domovník – preventista, komunitní práce s dětmi a mládeží v péči OSPOD (táborové pobyty,
klubová a sportovní činnost). Velmi časté jsou realizace informačních a vzdělávacích projektů,
které pokrývají oblasti od pomoci obětem trestné činnosti po vzdělávání strážníků obecních policií.
Množství projektů je zaměřeno na oblast seniorů jako obětí kriminality a na prevenci
kyberkriminality. Priority pro rok 2017 byly následující:
1. Systém prevence kriminality.
2. Pomoc obětem trestné činnosti.
3. Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže.
4. Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách.
5. Nové hrozby a přístupy.
Termín pro příjem žádostí: 31. ledna 2017 (obce na kraje), resp. 28. února 2017 (kraje na MV).
Oprávnění žadatelé: obce, kraje, dobrovolné svazky obcí.
Výše alokace v r. 2017: 54,7 mil. Kč (20 mil Kč investice; 34,7 mil. Kč neinvestice).
Výsledky dotačního řízení pro rok 2017: podpořeno bylo celkem 228 projektů (z toho 15 kraje,
1 DSO, ostatní obce) ve výši 54,1 mil. Kč (20 mil. Kč investice; 34,1 mil. Kč neinvestice).
 Bezpečnostní dobrovolník
Charakteristika: cílem dotačního programu je podpora dobrovolnické činnosti obyvatel obcí
a širšího zapojení veřejnosti do zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Základním
rysem činnosti bezpečnostních dobrovolníků je dobrovolnost a nezištnost, dobrovolníci nemají
žádná zvláštní oprávnění či pravomoci. Výběr zájemců, jakož i konkrétní náplň jejich činnosti,
závisí na vůli obce. MV uvádí pouze demonstrativní výčet vhodných aktivit, směřující typicky
např. do oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (hlídání přechodů pro chodce –
zajišťování bezpečného přechodu dětí a mládeže v blízkosti škol, informování řidičů při dopravních
uzávěrách, při konání sportovních a kulturně-společenských akcí na území obce). Dotace
ze státního rozpočtu pak má sloužit zejména na pokrytí nákladů na materiální vybavení
dobrovolníků, jejich pojištění, školení apod. Přínosem působení bezpečnostních dobrovolníků
je rozvoj občanské společnosti, progresivní přístup k prevenci kriminality, zvýšení bezpečnostního
komfortu občanů, případně též nalezení nových, netradičních možností při zajišťování veřejného
pořádku v rámci stávající právní úpravy s ohledem na místní podmínky. V roce 2018 se program
Bezpečnostní dobrovolník stal, jako samostatný podprogram, součástí dotačního programu pro
obce a kraje „Program prevence kriminality na místní úrovni“.
Termín pro příjem žádostí: 1. kolo – do 31. ledna 2017, 2. kolo – do 20. března 2017.
Oprávnění žadatelé: obec, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního
města, hlavní město Praha a městská část hlavního města Prahy.
Výše alokace: 1 mil. Kč
Výsledky dotačního řízení pro rok 2017: podpořeno 6 projektů ve výši 400.000 Kč.
 Prevence korupčního jednání
Charakteristika: účelem dotačního programu je především zabezpečení poskytování bezplatného
protikorupčního právního poradenství potenciálním oznamovatelům korupce a zvyšování motivace
občanů k intenzivnější spolupráci s OČTŘ při potírání s korupcí souvisejících trestných činů
obecně. V roce 2016 byl rozšířen seznam podporovaných aktivit též o analytickou činnost.
Termín pro příjem žádostí na rok 2017: 31. října 2016.
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Oprávnění žadatelé: nevládní neziskové organizace – spolky, ústavy, obecně prospěšné
společnosti, právnické osoby církví, nadace a nadační fondy, které mají v oblasti zaměření
programu prokazatelnou zkušenost v délce alespoň 1 roku.
Výše alokace: 3,5 mil. Kč
Výsledky dotačního řízení pro rok 2017: podpořeno celkem 7 žadatelů a 8 projektů v celkové výši
3,5 mil. Kč.
Obecně: Veškerá dokumentace všech dotačních programů MV (výzva podání žádosti, zásady,
zápis z dotačního výboru, podpořené projekty atd.) je standardně zveřejňována na webových
stránkách MV.
Procesní plnění úkolu: Administrace dotačních programů Program prevence kriminality na místní
úrovni, Bezpečnostní dobrovolník a Prevence korupčního jednání.
Navazující (očekávané) aktivity: S ohledem na posunutí termínu předpokládaného zahájení
realizace projektu Mapy budoucnosti II a jeho prodloužení se předpokládá realizace projektu
a plnění aktivit a milníků v letech 2018 až 2020. Přesný harmonogram bude MV schopno sdělit
až po případném schválení projektu řídícím orgánem, s jehož podporou by měl být realizován.
Aktivity spadající do milníku č. 4 jsou realizovány každoročně v pravidelných termínech. Podpora
dobrovolnictví s ohledem na posilování občanské společnosti byla zařazena do AP 2018.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Harmonogram realizace aktivit v oblasti sdílení
a zveřejňování informací o kriminalitě musel být posunut. Předpokládané zahájení realizace
projektu bylo nutné posunout do roku 2018 z důvodu nutnosti přesunu finančních prostředků
vyčleněných na spoluúčast na mzdových nákladech z rozpočtu MV do rozpočtu Policie ČR.
Rovněž se nově počítá s delší dobou realizace projektu za účelem komplexnější přípravy pilotního
provozu a následné tvorby metodik a realizace školení. Adekvátně tomu dojde k posunutí všech
termínů pro jednotlivé milníky z let 2017 a 2018 do let 2018 až 2020. Realizace dotačních řízení
v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality probíhala v roce 2017 v souladu se stanovenými
plány.

4.5 Zařazení protikorupčního vzdělávání do nabídky Národního institutu pro další
vzdělávání a posílení akcentu na protikorupční výuku v rámcových vzdělávacích
programech
Popis úkolu: V roce 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy započalo s rozšiřováním
programové nabídky Národního institutu dalšího vzdělávání o oblast protikorupčního
vzdělávání učitelů s posílením akcentu na protikorupční výuku v rámcových vzdělávacích
programech. V roce 2017 bude Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy této oblasti
věnována důkladná pozornost tak, aby nejen učitelé, ale zejména studenti získali širší povědomí
o problematice korupce, se kterou mohou být v budoucnu na různých úrovních konfrontováni.
Gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO
Věcné naplnění úkolu: Cílem úkolu bylo zařadit protikorupční vzdělávání do vzdělávací nabídky
NIDV, a poskytnout tak cílenou podporu učitelům, kteří tuto problematiku ve školách vyučují nebo
budou vyučovat. Tato potřeba vyvstala v návaznosti na předchozí úkol, kdy MŠMT zajistilo
promítnutí protikorupčního vzdělávání do rámcových vzdělávacích programů a v reakci na tuto
změnu školy musely zahrnout výuku této problematiky do svých školních vzdělávacích programů.
Procesní plnění úkolu: Úkol byl uveden již v AP 2016 a jeho plnění bylo rozvrženo do dvouletého
období. V roce 2016 byl pracovní skupinou připraven modulární vzdělávací program „Jak se
vypořádat s tématem korupce ve výuce“, který umožňuje flexibilní úpravu jednotlivých modulů dle
aktuálních potřeb účastníků vzdělávání. Koncem roku 2016 a v počátku roku 2017 proběhlo pilotní
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ověření programu a NIDV našel vhodné lektory daného tématu z řad aktivních pedagogů i svých
stávajících lektorů působících aktivně ve vzdělávání pedagogů tak, aby kromě vzdělávání učitelů,
kteří tuto problematiku vyučují, bylo možné zařadit modul s touto problematikou do nově
připravovaného vzdělávání ředitelů škol a také nabídnout a zajistit vzdělávání učitelů v boji
s korupcí. Od dubna do června 2017 bylo realizováno vzdělávání lektorů, vzdělávací cyklus
úspěšně absolvovalo celkem 10 lektorů, z nich polovinu tvořili vedoucí pracovníci a učitelé ze škol,
v druhé polovině byli zastoupeni vysokoškolští učitelé a dlouhodobí lektoři NIDV (s právním
vzděláním). Od podzimu 2017 je vzdělávání učitelů k výuce problematiky boje s korupcí součástí
vzdělávací nabídky NIDV, zároveň byl zařazen modul obsahující tuto problematiku do povinného
vzdělávání ředitelů škol a NIDV je připraven v případě poptávky nabídnout vzdělávání zaměřené
na boj s korupcí „do sborovny“, tj. škole na klíč. Aktuálně jsou v akreditačním procesu 3 nově
připravené vzdělávací programy („Problematika korupce ve školství“, „Způsoby implementace
tématu korupce do výuky“, „Protikorupční vzdělávání na ZŠ a jeho zařazení do RVP –
protikorupční program“), které budou lektorovány týmem lektorů vyškolených k dané oblasti.
Navazující (očekávané) aktivity: Jelikož byl úkol zcela splněn – byly vytvořeny 3 vzdělávací
programy a byli vyškoleni lektoři pro výuku učitelů v tomto tématu – navazující úkol do AP 2018
nebyl zařazen. Vzdělávací programy budou i nadále nabízeny v programové nabídce NIDV.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Úkol je ze strany MŠMT splněn. V některých krajích byly
semináře „na klíč“ již realizovány.

4.6 Monitoring aplikace eLearningového kurzu zaměřeného na boj s korupcí a jeho
případná aktualizace
Popis úkolu: Na základě úkolu zakotveného v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015 byl
zpracován eLearningový kurz zaměřený na boj s korupcí. Navrhuje se v roce 2017 monitorovat
zkušenosti s jeho aplikací a v případě nutnosti provést jeho aktualizaci.
Gestor: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
(od 13. prosince 2017 ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády)
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO částečně
Věcné naplnění úkolu: Počátkem každého kalendářního roku je prováděna pravidelná kontrola
aktuálnosti studijního materiálu. V průběhu roku byly zodpovězeny všechny dotazy studentů, které
byly zaslány tutorovi kurzu k vyřízení. V roce 2017 obecnou část kurzu absolvovalo
1 315 studentů, z toho 1282 ze státní správy, 32 z ÚSC a 1 mimo veřejnou správu.
Procesní plnění úkolu: Sběr poznatků od rezortů, jejichž zaměstnanci absolvovali eLearningový
kurz, případně prostřednictvím aplikace, v rámci níž se může student dotazovat tutora kurzu
na související otázky.
Navazující (očekávané) aktivity: Navazující úkol nebyl do AP 2018 zařazen, avšak je počítáno,
že v roce 2018 bude dokončena praktická část eLearningového kurzu zaměřená zejména
na ochranu oznamovatelů, střet zájmů a přijímání darů.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Obecná část eLearningové kurzu splnila svůj účel, když
přináší posluchačům teoretický vhled do problematiky korupce a souvisejících pojmů, příslušných
právních předpisů a jejich vzájemné provázanosti a mezinárodní úpravy. Praktická část kurzu
zaměřená zejména na ochranu oznamovatelů, střet zájmů a přijímání darů bude dokončena
během roku 2018.

4.7 Návrh protikorupčního strategického dokumentu na navazující období
Popis úkolu: Rok 2017 bude posledním rokem realizace Vládní koncepce boje s korupcí na léta
2015 až 2017, a stejně tak posledním rokem funkčního období stávající vlády. Pro navazující
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období a pro novou vládu je nezbytné připravit strategický dokument pro oblast boje s korupcí,
který stanoví zejména dlouhodobě nesplněné priority v této oblasti, zdůrazní mezinárodní závazky
České republiky vůči mezinárodním organizacím či bude obsahovat opatření, na kterých
je prokazatelný společenský zájem. Nová vláda musí mít připraven základ strategického
dokumentu pro oblast boje s korupcí, který může být následně doplněn jejími politickými prioritami.
Protikorupční strategický dokument musí vznikat v součinnosti a dialogu s relevantními
protikorupčními aktéry. Základní odbornou kapacitu by vedle Úřadu vlády ČR a zástupců věcně
příslušných rezortů měli představovat členové Rady a pracovních komisí předsedy Rady,
tj. zástupci orgánů činných v trestním řízení, municipalit, neziskových organizací, sociálních
partnerů, akademické obce, profesních komor zřízených ze zákona či odborné veřejnosti. Hlavní
roli při přípravě navazujícího protikorupčního strategického dokumentu má z hlediska svého
zaměření zejména Koncepční komise předsedy Rady.
Gestor: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
(od 13. prosince 2017 ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády)
Stav splnění úkolu na úrovni
 gestora: ANO částečně
 vlády: ANO částečně
Věcné naplnění úkolu: S koncem roku 2017 uplynula časová působnost Koncepce, která byla
založena zejména na koordinovaném přístupu relevantních aktérů boje s korupcí na vládní úrovni
prostřednictvím jednoletých akčních plánů boje s korupcí a hodnocení korupčních rizik
v legislativním procesu. Z podnětů mezinárodních organizací vyplývá (v neposlední řadě
i na základě vnitrostátních potřeb), že je nezbytné, aby ČR disponovala již od počátku roku 2018
oficiálním protikorupčním dokumentem vlády. Tuto roli proto do přijetí protikorupčního
strategického dokumentu v roce 2018 plní AP 2018. AP 2018 vychází ze struktury Koncepce, která
byla postavena na čtyřech prioritách: 1) výkonná a nezávislá exekutiva, 2) transparentnost
a otevřený přístup k informacím, 3) hospodárné nakládání s majetkem státu a 4) rozvoj občanské
společnosti. Vedle definování věcných a obsahových mantinelů konkrétních protikorupčních
opatření je též stanovena jasná odpovědnost (gesce/spolugesce) jednotlivých rezortů za plnění
úkolů. Nadále platí, že hlavní odpovědnost za naplňování jednotlivých úkolů mají ministerstva
a další ÚSÚ.
Dále ÚV ČR připravil podkladový analytický materiál s názvem Východiska pro vytvoření
protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017, který bude
využit při další tvorbě strategického protikorupčního materiálu. Cílem Východisek je poskytnout
vládě sestavené na základě výsledků voleb do PS ucelený pohled na současný stav problematiky
boje s korupcí v rámci ČR tak, aby se následně sestavovaný protikorupční dokument na období
navazující na rok 2017 opíral o předem široce prodiskutovaný analytický základ. Jedná se o určité
shrnutí dostupných poznatků v rámci boje s korupcí v ČR a o jejich zobecnění do základních
oblastí vytvářejících základnu pro stanovení vládních priorit. Stěžejní část Východisek spočívá
v návrhu vybraných prioritních oblastí boje s korupcí na další období. Materiál shrnuje jednotlivé
oblasti převážně veřejné sféry, ve kterých pro ČR a pro jednotlivé aktéry existují nesplněná
či nedostatečně naplněná doporučení nebo nesplněné či nedostatečně naplněné úkoly.
Východiska věnují pozornost také novým oblastem, kdy jednotlivé návrhy vycházejí z poznatků
z domácí i zahraniční praxe obsažených v odborných analýzách jak vládního, tak i nevládního
sektoru a z informací prezentovaných na mezinárodních fórech a v mezinárodních organizacích,
jichž je ČR členským státem.
Procesní plnění úkolu: Zpracování analytického materiálu s názvem Východiska pro vytvoření
protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017. Projednání
návrhu materiálu Radou vlády proběhlo 19. září 2017 a na samostatném workshopu s dalšími
relevantními aktéry, který se uskutečnil 22. září 2017. Následovalo MPŘ od 19. října
do 2. listopadu 2017 (spolu s návrhem AP 2018). Po vypořádání připomínek byly materiály
bez rozporů předloženy vládě. Východiska byla UV ze dne 29. listopadu 2017 č. 828 vzata vládou
na vědomí a zveřejněna. AP 2018 byl schválen UV ze dne 3. ledna 2018 č. 11.
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Navazující (očekávané) aktivity: Analytický materiál Východiska bude využit při tvorbě
strategického protikorupčního materiálu. Východiska uvádí návrh vybraných prioritních oblastí boje
s korupcí, které by měly tvořit základní obsahový rámec následně předkládaného protikorupčního
dokumentu na období navazující po roce 2017. Prioritní oblasti boje s korupcí v ČR po roce 2017
budou rovněž odrážet priority vlády vzešlé z voleb v říjnu 2017. AP 2018 představuje množství
úkolů, které jsou ukládány konkrétním aktérům; jejich plnění bude vyhodnoceno v roce 2019.
Zpracování návrhu protikorupčního strategického dokumentu na navazující období bylo zařazeno
do AP 2018.
Celkové zhodnocení splnění úkolu: Vládou schválený AP 2018 plní roli protikorupčního
strategického dokumentu pro rok 2018. Východiska slouží jako analytický podklad pro přípravu
nového strategického dokumentu na víceleté období v souladu s prioritami vlády. Vlastní materiál,
který bude obsahovat priority nové vlády v oblasti boje s korupcí, bude řešit dlouhodobě nesplněné
protikorupční priority, zdůrazní mezinárodní závazky ČR vůči mezinárodním organizacím či bude
obsahovat opatření, na kterých je prokazatelný společenský zájem, je teprve zpracováván.
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5 Souhrnný přehled
1. Výkonná a nezávislá exekutiva
Gesce/spolugesce

Stav splnění
úkolu na
úrovni gestora

Stav splnění
úkolu na
úrovni vlády

MV

ANO

X

Rada vlády / Pracovní
komise předsedy Rady
vlády k transparentnosti
státní správy

ANO

ANO

zákon č. 150/2017 Sb.

3. Analýza zaměřená na srovnání jednotlivých aspektů
činnosti, práv a povinností státních zaměstnanců
a úředníků územních samosprávných celků

MV

NE

NE

zařazeno do AP 2018

4. Plnění úkolů zakotvených ve Strategickém rámci
rozvoje veřejné správy do roku 2020

MV

ANO

ANO

zařazeno do AP 2018

částečně

UV 545/2017

5. Implementace doporučení 4. hodnotícího
GRECO ve vztahu ke státním zástupcům

MS

Legislativní a nelegislativní protikorupční opatření
1. Implementace zákona o státní službě včetně plnění
závazků v Akčním plánu České republiky Partnerství
pro otevřené vládnutí (OGP) na období let 2016
až 2018

2. Projednání návrhu zákona o zahraniční službě

kola

6. Dokončení legislativního procesu návrhu zákona
o státním zastupitelství

MS

7. Příprava zásad budoucí reformy justice (Bílá kniha
justice) se zohledněním doporučení 4. hodnotícího
kola GRECO

MS

8. Posílení materiálních a personálních kapacit
pro hlubší komunikaci s mezinárodními platformami

MS / NSZ / MV

ANO

ANO

částečně

částečně

ANO

ANO

ANO
částečně
MS: NE

Poznámka

zařazeno do AP 2018
UV 722/2017

zařazeno do AP 2018

NE

X

zařazeno do AP 2018

v oblasti zahraničního podplácení a kapacit
pro prokazování zahraničního podplácení a šíření
povědomí o této problematice

MV: ANO

9. Rozšíření dotazníkového šetření zaměřeného
na činnost úřadů územního plánování a obecných
stavebních úřadů na úseku územního plánování
a územního rozhodování a stavebního řádu
i na oblast korupčních rizik, možnou korupci a její
projevy v této oblasti

MMR

ANO

X

10. Monitoring úrovně RIPP jednotlivých rezortů
a případný návrh aktualizace Rámcového RIPP

MLP (LRV)

ANO

ANO

11. Kontrola důslednější aplikace RIA a CIA v rámci
legislativního procesu

MLP (LRV)

ANO

X

zařazeno do AP 2018

Stav splnění
úkolu na úrovni
vlády

Poznámka

Gesce

Stav splnění
úkolu na
úrovni
gestora

1) otevření prioritních datových sad veřejné správy
a jejich doplnění na základě veřejných konzultací,

MV

ANO částečně

X

zařazeno do AP 2018

2) podpory rozvoje systému otevřených dat veřejné
správy ČR

MV

ANO

X

zařazeno do AP 2018

3) vytvoření Národní strategie otevřeného přístupu
k vědeckým informacím na léta 2017–2020

MVVI (PV)

ANO

ANO

UV 444/2017

zařazeno do AP 2018
UV 853/2017

2. Transparentnost a otevřený přístup k informacím
Legislativní a nelegislativní protikorupční opatření

1. Plnění závazků v Akčním plánu České republiky
Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) na období let
2016 až 2018 týkající se
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2. Vytvoření centrálního registru oznámení veřejných
funkcionářů a předložení vyhlášky, kterou se stanoví
struktura a formát formuláře pro podávání oznámení
podle zákona o střetu zájmů

MS

3. Sledování zřízení Úřadu pro dohled nad hospodařením
politických stran a politických hnutí a dále implementaci
nové právní úpravy financování politických stran
a volebních kampaní

Pracovní komise
předsedy Rady
vlády
k transparentnosti
státní správy

ANO

X

4. Legislativní řešení závazných pravidel pro nominaci
zástupců státu do obchodních společností a státních
podniků

MF

ANO

NE

5. Metodická příručka pro státní zástupce k novelizovaným
ustanovením zákona o trestní odpovědnosti právnických
osob a řízení proti nim

NSZ

ANO

X

6. Sledování realizace opatření uložených v oblasti
tzv. compliance programů v návaznosti na novou právní
úpravu

Koncepční komise
předsedy Rady
vlády

ANO částečně

X

zařazeno do AP 2018

7. Sektorová analýza zabývající se korupcí ve zdravotnictví

MZd

ANO

NE

zařazeno do AP 2018

8. Pokračování v realizaci projektu eSbírky a eLegislativy
včetně schválení tzv. změnového zákona

MV

ANO

ANO

zařazeno do AP 2018

Stav splnění
úkolu na úrovni
gestora

Stav splnění
úkolu na
úrovni vlády

Poznámka

Gesce/spolugesce

MMR

ANO

X

zařazeno do AP 2018
ANO

ANO

zákon č. 14/2017 Sb.
vyhláška č. 79/2017 Sb.

zařazeno do AP 2018

3. Hospodárné nakládání s majetkem státu
Legislativní a nelegislativní protikorupční opatření
1. Uvádění zákona o zadávání veřejných zakázek do praxe,
vytváření metodik, vzdělávání zadavatelů a uchazečů
o veřejné zakázky v rámci Akademie veřejného

zařazeno do AP 2018
UV 531/2017
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investování
2. Provedení evaluace „Strategie pro boj s podvody
a korupcí při čerpání fondů v rámci SSR v období 20142020“

MMR

ANO

X

3. Implementace
„Metodiky
veřejného
nakupování:
Naplňování principů 3E v praxi veřejného zadávání“
prostřednictvím seminářů a školení

MF

ANO

ANO

zařazeno do AP 2018

zařazeno do AP 2018

4. Příprava evidence skutečných majitelů právnických osob
a svěřenských fondů

MS

5. Revize Metodického pokynu ke zjišťování skutečného
majitele povinnými osobami

FAÚ / MMR

ANO

X

6. Uskutečnění veřejných konzultací a sběr zkušeností
v souvislosti implementací a fungováním registru smluv

MV

ANO

X

7. Uskutečnění informační kampaně k termínu začátku
účinnosti sankcí dle zákona o registru smluv

MV

ANO

X

8. Rozšíření pravomocí NKÚ – dokončení legislativního
procesu návrhu novely zákona o NKÚ, resp. novely
Ústavy

MLP (LRV)

ANO

ANO

9. Nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí –
dokončení legislativního procesu

MF

ANO

ANO

10. Dohled nad implementací zákona o centrální evidenci účtů

MF / FAÚ

ANO

X

11. Uskutečnění osvětové kampaně pro veřejnost v oblasti
fungování veřejných financí

MF

ANO

X

12. Průběžné zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu
majetku státu; při zpeněžení majetku přednostně využívat

jednotlivé rezorty
a jejich podřízené

ANO

X

ANO

ANO

NV č. 434/2017 Sb.
vyhláška č. 459/2017 Sb.
zařazeno do AP 2018

znovu předloženo

zařazeno do AP 2018
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formy veřejné dražby

složky

4. Rozvoj občanské společnosti
Gesce/spolugesce

Stav splnění
úkolu na
úrovni gestora

Stav splnění
úkolu na
úrovni vlády

1. Návrh zákona, kterým se mění některá opatření
v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření na
protiprávní jednání

MLP (LRV)

ANO

ANO

bude znovu
předloženo

2. Realizace opatření vyplývajících ze sektorové
analýzy zaměřené na problematiku manipulace
s výsledky zápasů a s tím související korupcí
ve sportovním prostředí

MV / MŠMT

ANO

ANO

UV 753/2017

3. Navýšení dotačního titulu „Prevence korupčního
jednání“ o alespoň 0,5 mil. Kč

MV

NE

X

splněno pro rok 2018

4. Plnění závazků z Akčního plánu České republiky
Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) na období let
2016 až 2018 v oblasti podpory dobrovolnictví a
posilování bezpečnosti na místní úrovni

MV

ANO
částečně

X

zařazeno do AP 2018

5. Zařazení protikorupčního vzdělávání do nabídky
Národního institutu pro další vzdělávání a posílení
akcentu na protikorupční výuku v rámcových
vzdělávacích programech

MŠMT

ANO

X

6. Monitoring
aplikace
eLearningového
kurzu
zaměřeného na boj s korupcí a jeho případná
aktualizace

MLP (LRV)

ANO
částečně

X

7. Návrh protikorupčního
na navazující období

MLP (LRV)

ANO
částečně

ANO
částečně

Nelegislativní protikorupční opatření

strategického

dokumentu

Poznámka

zařazeno do AP 2018
UV 828/2017
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6 Seznam zkratek
AP 2016
AML zákon
AP 2017
AP 2018
AP OGP
CEDR
CIA
CRAB
CRO
ČNB
ČBÚ
ČR
ČSSZ
ČSÚ
ČTÚ
ČÚZK
eKLEP
ERÚ
ESIF
EU
FAÚ
FDV
GFŘ
GIBS
GRECO
ICT
InfZ
IPP
IS
ISRS
IT
Koncepce
LRV
MD
MF
MK
MLP
MMR
MO
MPO
MPŘ
MPSV
MS
MŠMT
MV
MVVI
MZd
MZe
MZV

Akční plán boje s korupcí na rok 2016
zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu
Akční plán boje s korupcí na rok 2017
Akční plán boje s korupcí na rok 2018
Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) na období let
2016 až 2018
Centrální evidence dotací z rozpočtu
hodnocení korupčních rizik
Centrální registr administrativních budov
Centrální registr oznámení
Česká národní banka
Český báňský úřad
Česká republika
Česká správa sociálního zabezpečení
Český statistický úřad
Český telekomunikační úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Elektronická knihovna legislativního procesu
Energetický regulační úřad
Evropské strukturální a investiční fondy
Evropská unie
Finanční analytický úřad
Fond dalšího vzdělávání
Generální finanční ředitelství
Generální inspekce bezpečnostních sborů
Skupina států proti korupci
informační a komunikační technologie
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
interní protikorupční program
informační systém
Informační systém registru smluv
informační technologie
Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017
Legislativní rada vlády
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financí
Ministerstvo kultury
ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo obrany
Ministerstvo průmyslu a obchodu
mezirezortní připomínkové řízení
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zahraničních věcí

MŽP
NBÚ
NCOZ
NEN
NIDV
NKOD
NKÚ
NNO
NSZ
NÚKIB
NV
OČTŘ
OECD
OGP
OKK
OPVZK
OSPOD
OSS
PS
PV
Rada vlády
RIA
RIPP
RRIPP
SBS
SPO
SPÚ
SRRVS
SSHR
ST
Strategie
SÚIP
SÚJB
SÚKL
ÚDHPSH
ÚMPOD
UNCAC
ÚOHS
ÚOOÚ
ÚP ČR
ÚPDI
ÚPV
ÚSC
ÚSÚ
UV
ÚV ČR
ÚZSVM
Východiska
Zhodnocení
ZMS
ZoSS

Ministerstvo životního prostředí
Národní bezpečnostní úřad
Národní centrála proti organizovanému zločinu
Národní elektronický nástroj
Národní institut pro další vzdělávání
Národní katalog otevřených dat
Nejvyšší kontrolní úřad
nestátní nezisková organizace
Nejvyšší státní zastupitelství
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
nařízení vlády
orgán činný v trestním řízení
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership)
Oddělení boje s korupcí Úřadu vlády České republiky
Odbor práva veřejných zakázek a koncesí Ministerstva pro místní rozvoj
orgán sociálně-právní ochrany dětí
organizační složka státu
Poslanecká sněmovna
předseda vlády
Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí
hodnocení dopadů regulace
rezortní interní protikorupční program
Rámcový rezortní interní protikorupční program
Státní báňská správa
státní příspěvková organizace
Státní pozemkový úřad
Strategický rámec rozvoje veřejné správy do roku 2020
Správa státních hmotných rezerv
sněmovní tisk
Strategie pro boj s podvody a korupcí při čerpání fondů v rámci Společného
strategického rámce v období 2014–2020
Státní úřad inspekce práce
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Úmluva proti korupci
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro ochranu osobních údajů
Úřad práce České republiky
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
Úřad průmyslového vlastnictví
územní samosprávný celek
ústřední správní úřad
usnesení vlády
Úřad vlády České republiky
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Východiska pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky
pro období po roce 2017
Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu pro boj s korupcí na rok
2017
zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích
zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě
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ZTOPO
ZVR
ZZVZ

zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
a evidenci skutečných majitelů
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Strana 74 (celkem 101)

7 Přílohy
7.1 Přehled odkazů na internetové stránky – interní protikorupční programy
Ministerstvo dopravy a jemu podřízené složky
 Ministerstvo dopravy: https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Boj-s-korupci
 CENDIS, s. p. – Centrum dopravních informačních systémů Ministerstva dopravy ČR:
https://www.mdcr.cz/CENDIS
 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.: https://www.cdv.cz/uredni-deska/
 Centrum služeb pro silniční dopravu: http://www.cspsd.cz/storage/1_236_interniprotikorupcni-program.pdf
 Drážní inspekce: http://www.dicr.cz/kontakty
 Drážní úřad: https://www.ducr.cz/cs/o-nas/protikorupcni-program
 Ředitelství silnic a dálnic ČR: https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/Reditelstvi-silnic-adalnic
 Ředitelství vodních cest ČR: http://www.rvccr.cz/informacni-servis/strategie-vlady
 Řízení letového provozu ČR, s. p.:
http://www.rlp.cz/spolecnost/protikorupci/Stranky/default.aspx
 Správa železniční dopravní cesty, s. o.: http://www.szdc.cz/o-nas/boj-s-korupci.html
 Státní fond dopravní infrastruktury: http://www.sfdi.cz/povinne-zverejnovaneinformace/opatreni-proti-korupci/interni-protikorupcni-program-sfdi/
 Státní plavební správa: http://www.plavebniurad.cz/organizace/protikorupcni-program
 Úřad pro civilní letectví: http://www.caa.cz/urad/eticky-kodex-a-protikorupcni-program
 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod: http://www.uzpln.cz/oznameniprotipravniho-jednani
Ministerstvo financí a jemu podřízené složky
 Ministerstvo financí: http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/protikorupcniopatreni/protikorupcni-program/ripp
 Finanční analytický úřad:
http://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUploadComponent1182104071/1490943825_cs_interni-protikorupcni-program-fau.pdf
 Generální finanční ředitelství: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financnisprava-cr/interni-protikorupcni-program-fs-cr
 Generální ředitelství cel: https://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/spolecne-protikorupci/Stranky/default.aspx
 Kancelář finančního arbitra: http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr/interni-protikorupcniprogram.html
 Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.: https://www.spcss.cz/korupce
 Státní tiskárna cenin, s. p.: https://stc.cz/wp-content/uploads/2017/07/interniprotikorupcni-program.pdf
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: http://www.uzsvm.cz/interniprotikorupcni-program-2171-0-85/
Ministerstvo kultury a jemu podřízené složky
 Ministerstvo kultury: https://www.mkcr.cz/protikorupcni-program-1261.html
 Česká filharmonie: nezveřejnila.
 Husitské muzeum v Táboře: nezveřejnilo.
 Institut umění – Divadelní ústav: http://www.idu.cz/cs/zakladni-dokumenty
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Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana:
http://www.ktn.cz/pub/attachments/Protikorup%C4%8Dn%C3%AD%20program.pdf
 Moravská galerie v Brně: http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/ogalerii/dokumenty.aspx
 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě:
http://www.mjakub.cz/soubory/interni_protikorupcni_program--f1300.pdf
 Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi: http://www.puppets.cz/muzeum/dokumenty-kestazeni
 Muzeum Romské kultury: http://www.rommuz.cz/o-muzeu/povinne-udaje/
 Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou: http://www.msb-jablonec.cz/omuzeu/soucasnost
 Muzeum umění Olomouc: http://www.muo.cz/protikorupcni-program/
 Moravská zemská knihovna v Brně: nezveřejnila.
 Moravské zemské muzeum: http://www.mzm.cz/dokumenty-mzm/
 Národní divadlo: nezveřejnilo.
 Národní filmový archiv: http://nfa.cz/cz/o-nas/dokumenty/#Protikorupcni-opatreni
 Národní galerie v Praze: nezveřejnila.
 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu: http://www.niposmk.cz/?page_id=1921
 Národní knihovna České republiky: nezveřejnila.
 Národní muzeum: http://www.nm.cz/Organizacni-struktura/Dokumenty/
 Národní památkový ústav: nezveřejnil.
 Národní technické muzeum: http://www.ntm.cz/muzeum/dokumenty
 Národní ústav lidové kultury: http://www.nulk.cz/wpcontent/uploads/2017/03/Interni_protikorupcni_program.pdf
 Pražský filharmonický sbor: nezveřejnil.
 Památník Lidice: http://www.lidice-memorial.cz/kontakt/dokumenty/interni-protikorupcniprogram/
 Památník národního písemnictví:
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/dokumenty/
 Památník Terezín: https://www.pamatnik-terezin.cz/zakladni-dokumenty
 Slezské zemské muzeum: http://www.szm.cz/rubrika/138/muzeum/dokumenty/zakladnidokumenty.html
 Technické muzeum v Brně: http://www.technicalmuseum.cz/o-muzeu/dokumenty/
 Uměleckoprůmyslové museum v Praze:
http://www.upm.cz/index.php?language=cz&page=209
 Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm:
http://www.vmp.cz/cs/navstevnici-prohlidka-muzea/interni-protikorupcni-program/
Ministerstvo obrany a jemu podřízené složky
 Ministerstvo obrany: https://www.korupce.army.cz/system/files/public/ripp_mo_2017.pdf
 Armádní Servisní, příspěvková organizace: https://www.as-po.cz/protikorupcni-program
 CASRI, Praha: http://www.casri.cz/downloads/Protikorupcni_program_CASRI.pdf
 Handball Club Dukla, Praha: http://hcduklapraha.cz/wpcontent/uploads/2012/08/Program.pdf
 LOM s. p., Praha: http://static.lompraha.s8.upgates.com/r/r589891756c677-protikorupcnipro...
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Ústav leteckého zdravotnictví, Praha: http://www.ulz.cz/cz/ippulz/o-nas/ipp
ÚVN, Praha:
https://www.uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=3220&Itemid=1531&la
ng=cs
 Vojenská nemocnice, Brno: http://www.vnbrno.cz/korupce.htm
 Vojenská nemocnice, Olomouc: http://www.vnol.cz/index.php/cs/ke-stazeni/category/7interni-protikorupcni-program-vojenske-nemocnice-olomouc
 Vojenské lesy a statky, Praha: http://www.vls.cz/cs/o-vls/eticky-kodex-a-protikorupcniprogram
 Vojenský technický ústav, Praha: http://www.vtusp.cz/boj-proti-korupci
 Vojenský výzkumný ústav, Brno:
http://www.vvubrno.cz/userstorage/files/pdf/protikorupcni-program.pdf
 Volareza, p. o. Praha: http://www.vlrz.cz/soubory/informace/protikorupcni-programVLRZ.pdf
 Volejbalový klub Dukla, Liberec: http://www.vkdukla.cz/files/protikorupcni-program-vk.pdf
 VOP s. p., Šenov u Nového Jičína:
http://www.vop.cz/images/file/PROTIKORUP%C4%8CN%C3%8D%20PROGRAM%20VOP
%20CZ(1).pdf
Ministerstvo práce a sociálních věcí a jemu podřízené složky
 Ministerstvo práce a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/cs/29533
 Centrum Kociánka: http://www.centrumkocianka.cz/wpcontent/uploads/2016/05/interni_protikorupcni_program.pdf
 Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch:
http://www.centrumzbuch.cz/cz/dokumenty/boj-s-korupci.php
 Centrum sociálních služeb Hrabyně: http://www.csshrabyne.cz/o-organizaci/boj-skorupci.html
 Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích:
http://www.centrumchrlice.cz/soubory/Smernice_c34_Protikorupcni_program_1_1_2016.pd
f
 Centrum sociálních služeb Tloskov: http://www.tloskov.eu/boj_proti_korupci.html
 Česká správa sociálního zabezpečení: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/boj-proti-korupci.htm
 Fond dalšího vzdělávání: http://www.fdv.cz/povinne-zverejnovane-informace
 Státní úřad inspekce práce: http://www.suip.cz/rocni-zpravy/;
http://www.suip.cz/_files/suipc97e95c227271623c9186718c96fd889/protikorupcni_program_suip.pdf
 Technická inspekce České republiky: http://www.ticr.eu/inpage/boj-proti-korupci/
 Úřad práce České republiky: http://portal.mpsv.cz/upcr/oup/bojprokor
 Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí: http://www.umpod.cz/urad/boj-proti-korupci/
 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.: http://www.vubp.cz/o-nas/sbirka-listin-vubpv-v-i
 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.:
http://www.vupsv.cz/index.php?p=documents&site=default
Ministerstvo pro místní rozvoj a jemu podřízené složky



Ministerstvo pro místní rozvoj: http://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Komunikace-suradem/Protikorupcni-aktivity
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism: http://www.czechtourism.cz/oczechtourism/zakladni-informace/protikorupcni-program/
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Centrum pro regionální rozvoj ČR: http://www.crr.cz/cs/media/povinneinformace/otevrena-data/
 Ústav územního rozvoje: http://www.uur.cz/default.asp?ID=4650
Ministerstvo průmyslu a obchodu a jemu podřízené složky
 Ministerstvo průmyslu a obchodu:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/protikorupcni-program/rezortni-interniprotikorupcni-program-ministerstva-prumyslu-a-obchodu--171472/
 Agentura pro podnikání a inovace: https://www.agentura-api.org/wpcontent/uploads/2017/03/Slu%c5%beebn%c3%ad-p%c5%99edpis-%c4%8d.-13_2017.pdf
 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest:
https://www.czechinvest.org/CzechInvest/media/CzechInvest/O%20CzechInvestu/Povinn%
c3%a9%20informace/04a_Interni-protikorupcni-program-AgenturyCzechInvest_aktulaizace-c-3.pdf
 Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade: https://www.czechtrade.cz/oczechtrade/zverejnovane-informace/interni-protikorupcni-program
 Česká obchodní inspekce: https://www.coi.cz/userdata/files/dokumenty-ke-stazeni/interniprotikorupcni-program-coi.pdf
 Český metrologický institut:
https://www.cmi.cz/sites/all/files/public/download/Intern%C3%AD%20protikorup%C4%8Dn
%C3%AD%20program%20%C4%8CMI.pdf
 Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva: http://www.cuzzs.cz/file/39.pdf
 ČPP Transgas, s. p.: http://www.cpptransgas.cz/wp-content/uploads/2015/10/Interníprotikorupční-program-ČPP-Transgas.pdf
 Diamo, s. p.: https://www.diamo.cz/storage/app/media/_ke-stazeni/protikorupcniprogram/protikorupcni-program/SM-sp-01-15.pdf
 Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.: https://ezu.cz/o-nas/protikorupcni-program/
 Fyzikálně technický zkušební ústav, s. p.: https://www.ftzu.cz/kontakt/interniprotikorupcni-program/
 Palivový kombinát Ústí, s. p.: http://www.pku.cz/interni-protikorupcni-program/
 Puncovní úřad:
http://www.puncovniurad.cz/cz/doc/PU_protikorupcni_program_2015_akt2.pdf
 Správa úložišť radioaktivních odpadů:
https://www.surao.cz/data/original/files/legislativa/interni_protikorupcni_program.pdf
 Státní energetická inspekce: http://www.cr-sei.cz/?page_id=2588
 Strojírenský zkušební ústav, s. p.:
https://www.szutest.cz/root/dokumenty/protikorupn%20program%20SZ%20-%20web.pdf
 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.: http://www.tzus.cz/o-nas/politikakvality/ke-stazeni
 Textilní zkušební ústav, s. p.: http://www.tzu.cz/podnikovy-interni-protikorupcni-program
 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví:
http://www.unmz.cz/urad/interni-protikorupcni-program
 Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s. p.: https://www.vvud.cz/wpcontent/uploads/2015/01/Smernice_interni-protikorupcni-program1.pdf
Ministerstvo spravedlnosti:




Ministerstvo spravedlnosti:
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=2451&d=15173
Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha:
http://www.ok.cz/iksp/docs/ipp2016.pdf
Justiční akademie:
http://www.jacz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=544&Itemid=325&lang
=cs
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Krajské státní zastupitelstva Ústí nad Labem:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=15&j=25&k=306&d=347704
Krajské státní zastupitelství Brno:
http://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=307000
Krajské státní zastupitelství České Budějovice:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=10&j=20&k=261&d=350467
Krajské státní zastupitelství Hradec Králové:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=11&j=21&k=265&d=347708
Krajské státní zastupitelství Ostrava:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=12&j=22&k=279&d=347383
Krajské státní zastupitelství Plzeň:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=13&j=23&k=288&d=339975
Krajské státní zastupitelství Praha:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=14&j=24&k=297&d=338326
Krajský soud Brno:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=16&j=26&k=310&d=336483
Krajský soud České Budějovice:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=17&j=27&k=6255&d=349369
Krajský soud Hradec Králové:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=28&o=18&k=6274
Krajský soud Ostrava:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=19&j=29&k=337&d=336592
Krajský soud Plzeň:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=20&j=30&k=352&d=335798
Krajský soud Praha:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=21&j=31&k=5002&d=348115
Krajský soud Ústí nad Labem:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=22&j=32&k=370&d=349241
Městské státní zastupitelství Praha:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=25&j=35&k=417&d=337479
Městský soud Brno-město:
http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?o=119&j=129&k=1268
Městský soud Praha:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=36&o=26&k=6297&d=337259
Nejvyšší soud ČR Brno:
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/0/DCE12960C723B2E9C1258041002
FF0B9/$file/Intern%C3%AD%20protikorup%C4%8Dn%C3%AD%20program.pdf
Nejvyšší správní soud Brno:
http://www.nssoud.cz/dokumenty/INTERNI_PROTIKORUPCNI_PROGRAM.pdf
Nejvyšší státní zastupitelství Brno: http://nsz.cz/index.php/cs/interni-protikorupniprogram-nsz
Obvodní soud pro Prahu 1:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=166&j=176&k=1697&d=337829
Obvodní soud pro Prahu 2:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=168&j=178&k=1709&d=330015
Obvodní soud pro Prahu 3:
http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?j=179&o=169&k=6651
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Obvodní soud pro Prahu 4:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=170&j=180&k=1733&d=337660
Obvodní soud pro Prahu 5:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=171&j=181&k=6661&d=349353
Obvodní soud pro Prahu 6:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=172&j=182&k=1751&d=339547
Obvodní soud pro Prahu 7:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=183&o=173&k=6659
Obvodní soud pro Prahu 8:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=174&j=184&k=1769&d=337649
Obvodní soud pro Prahu 9:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=175&j=185&k=1778&d=349000
Obvodní soud pro Prahu 10:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=177&o=167&k=6299&d=337237
Okresní soud Benešov:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=115&j=125&k=1238&d=337896
Okresní soud Beroun:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=116&j=126&k=1247&d=348136
Okresní soud Blansko:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=117&j=127&k=1250&d=335497
Okresní soud Brno-venkov:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=120&j=130&k=1277&d=337369
Okresní soud Bruntál:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=131&o=121&k=1292&page=2
Okresní soud Břeclav:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=118&j=128&k=1259&d=336640
Okresní soud Česká Lípa:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=132&o=122&k=1295&d=337864
Okresní soud České Bu dějovice:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=133&o=123&k=6325
Okresní soud Český Krumlov:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=124&j=134&k=6310&d=337652
Okresní soud Děčín:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=128&j=138&k=1355&d=349305
Okresní soud Domažlice:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=129&j=139&k=6612&d=349097
Okresní soud Frýdek-Místek:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=130&j=140&k=1373&d=336016
Okresní soud Havlíčkův Brod:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=131&j=141&k=6653&d=349346
Okresní soud Hodonín:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=132&j=142&k=1385&d=327997
Okresní soud Hradec Králové:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=143&o=133&k=1400
Okresní soud Cheb:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=125&j=135&k=1328&d=335856
Okresní soud Chomutov:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=126&j=136&k=1337&d=337601
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Okresní soud Chrudim:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=127&j=137&k=1346&d=337733
Okresní soud Jablonec nad Nisou:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=134&j=144&k=6557&d=344900
Okresní soud Jeseník:
http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?o=135&j=145&k=6326&d=337823
Okresní soud Jičín:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=136&j=146&k=1421&d=337451
Okresní soud Jihlava:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=137&j=147&k=1430&d=336501
Okresní soud Jindřichův Hradec:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=138&j=148&k=6318&d=337730
Okresní soud Karlovy Vary:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=139&j=149&k=1454&d=337631
Okresní soud Karviná:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=150&o=140&k=6329&d=337893
Okresní soud Kladno:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=141&j=151&k=1472&d=337401
Okresní soud Klatovy:
http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=142&j=152&k=6273&d=335978
Okresní soud Kolín:
http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?j=153&o=143&k=6563&d=345389
Okresní soud Kroměříž:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=144&j=154&k=1493&d=336668
Okresní soud Kutná Hora:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=155&o=145&k=6312
Okresní soud Liberec:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=156&o=146&k=6358
Okresní soud Litoměřice:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=147&j=157&k=1525&d=335766
Okresní soud Louny:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=148&j=158&k=6399&d=348081
Okresní soud Mělník:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=149&j=159&k=1544&d=345473
Okresní soud Mladá Boleslav:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=150&j=160&k=1552&d=99727
Okresní soud Most:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=161&o=151&k=1561&d=337860
Okresní soud Náchod:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=152&j=162&k=1570&d=337650
Okresní soud Nový Jičín:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=153&j=163&k=1580&d=349436
Okresní soud Nymburk:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=154&j=164&k=1589&d=353578
Okresní soud Olomouc:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=155&j=165&k=1598&d=349307
Okresní soud Opava:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=166&o=156&k=6266
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Okresní soud Ostrava:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=157&j=167&k=1616&d=337752
Okresní soud Pardubice:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=158&j=168&k=6435&d=337900
Okresní soud Pelhřimov:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=169&o=159&k=6300
Okresní soud Písek:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=160&j=170&k=6322&d=349564
Okresní soud Plzeň-jih:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=161&j=171&k=6264&d=335860
Okresní soud Plzeň-město:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=164&j=174&k=1679&d=335884
Okresní soud Plzeň-sever:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=163&j=173&k=1670&d=335984
Okresní soud Praha-východ:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=176&j=186&k=1787&d=337043
Okresní soud Praha-západ:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=177&j=187&k=1796&d=349300
Okresní soud Prachatice:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=165&j=175&k=1682&d=337681
Okresní soud Prostějov:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=180&j=190&k=1817&d=336611
Okresní soud Přerov:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=178&j=188&k=1805&d=337912
Okresní soud Příbram:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=179&j=189&k=1814&d=336974
Okresní soud Rakovník:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=181&j=191&k=1826&d=344967
Okresní soud Rokycany:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=182&j=192&k=1841&d=335969
Okresní soud Rychnov nad Kněžnou:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=183&j=193&k=1850&d=337581
Okresní soud Semily:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=194&o=184&k=6285&d=337252
Okresní soud Sokolov:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=185&j=195&k=1868&d=335968
Okresní soud Strakonice:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=186&j=196&k=6257&d=349094
Okresní soud Svitavy:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=198&o=188&k=6306&d=337504
Okresní soud Šumperk:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=197&o=187&k=6256
Okresní soud Tábor:
http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?j=199&o=189&k=6307
Okresní soud Tachov:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=190&j=200&k=1913&d=335972
Okresní soud Teplice:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=191&j=201&k=6334&d=337909

Strana 82 (celkem 101)



Okresní soud Trutnov:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=203&o=193&k=6304&d=337426
 Okresní soud Třebíč:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=192&j=202&k=1931&d=349245
 Okresní soud Uherské Hradiště:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=194&j=204&k=1943&d=337372
 Okresní soud Ústí nad Labem:
http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?o=195&j=205&k=6664&d=349526
 Okresní soud Ústí nad Orlicí:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=206&o=196&k=1961&d=337816
 Okresní soud Vsetín:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=197&j=207&k=1970&d=335688
 Okresní soud Vyškov:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=198&j=208&k=1979&d=337641
 Okresní soud Zlín:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=200&j=210&k=1997&d=337906
 Okresní soud Znojmo:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=201&j=211&k=2006&d=337399
 Okresní soud Žďár nad Sázavou:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=199&j=209&k=1988&d=337897
 Probační a mediační služba Praha:
http://www.jacz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=544&Itemid=325&lang
=cs
 Rejstřík trestů Praha:
http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?j=213&o=203&k=6457
 Vězeňská služba ČR Praha: http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacniservis/protikorupcni-opatreni/protikorupcni-program
 Vrchní soud Olomouc:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=206&j=216&k=2055&d=336575
 Vrchní soud Praha:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=207&j=217&k=2070&d=347703
 Vrchní státní zastupitelství Olomouc:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=204&j=214&k=2042&d=349277
 Vrchní státní zastupitelství Praha:
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=205&j=215&k=2051&d=335903
 Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov: www.zotavovna-pracov.cz
 Zotavovna Vězeňské služby ČR Praha: http://zotavovnapraha.com
 Zotavovna Vězeňské služby ČR Přední Labská Špindlerův Mlýn:
http://www.prednilabska.cz/
Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy a jemu podřízené složky





Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: http://www.msmt.cz/ministerstvo/boj-protikorupci/resortni-interni-protikorupcni-program-msmt
Antidopingový výbor ČR: http://www.antidoping.cz/o_nas_ostatni.php
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání: http://www.cermat.cz/identifikacni-apovinne-zverejnovane-udaje-1404034193.html
Česká školní inspekce: http://www.csicr.cz/Otevreny-urad-aktuality/Otevrenyurad/Strategie-vlady-v-boji-s-korupci-na-obdobi-let-201
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Dům zahraničních spolupráce: http://www.dzs.cz/cz/o-dzs/boj-proti-korupci-8/
Národní institut pro další vzdělávání: připojil se k RIPP MŠMT.
Národní pedagogické muzeum a knihovna JAK: http://npmk.cz/poradni-organy-NPMK
Národní technická knihovna: nezveřejněn
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro DVPP:
nezveřejněn
 Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín:
http://www.pctesin.cz/boj-proti-korupci.html
Ministerstvo vnitra a jemu podřízené složky
 Ministerstvo vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/resortni-interni-protikorupcni-programministerstva-vnitra.aspx
 Bytová správa MV: http://www.bsmv.cz/bytova-sprava/zpravy-informace-novinky/68Interni-protikorupcni-program
 Centrum sportu MV: http://www.mvcr.cz/clanek/interni-protikorupcni-program-centrasportu-ministerstva-vnitra-ze-dne-21-prosince-2016.aspx
 Česká pošta, s. p.:
https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/3600904/IPP_CP.pdf/6a52f45c-79b2-409e91cc-3b6ee1b51f80
 Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru: http://www.hzscr.cz/hasici-crweb-sluzby-pro-verejnost.aspx
 Institut pro veřejnou správu Praha:
http://www.institutpraha.cz/obj/files/3/sys_media_2468.pdf
 Moravský zemský archiv v Brně: http://www.mza.cz/archivy-zprav/proti-korupcni-program
 Muzeum Policie ČR:
http://www.muzeumpolicie.cz/data/user/docs/Protikorup.program2017.pdf
 Národní agentura pro komunikační a informační technologie:
http://www.nakit.cz/uploads/1fa09fd2a56ee28a89e4c974aecfbfe351088f95.pdf
 Národní archiv: https://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2015/11/PokynNA_2-1015.pdf
 Policejní akademie ČR v Praze: http://www.polac.cz/g2/view.php?urde/protikor.html
 Policejní prezidium ČR: http://www.policie.cz/clanek/co-je-korupce.aspx
 Správa uprchlických zařízení: http://www.suz.cz/wp-content/uploads/2018/01/IPP.pdf
 Správa základních registrů: http://www.szrcr.cz/sprava-zakladnich-registru/interniprotikorupcni-program-szr
 Státní oblastní archiv v Litoměřicích: http://www.soalitomerice.cz/protikorupcni-program/
 Státní oblastní archiv v Plzni: http://www.soaplzen.cz/protipravni-jednani
 Státní oblastní archiv v Praze:
http://www.soapraha.cz/index.php?lang=cze&archiv=2&page=povinne-zverejnovaneinformace&subpage=178
 Státní oblastní archiv v Třeboni: https://www.ceskearchivy.cz/uredni-deska/protikorupcniopatreni
 Státní oblastní archiv v Zámrsku: http://vychodoceskearchivy.cz/wpcontent/uploads/2017/11/SOAZ_ZA_2016_1331_2-Interni-protikorupcni-program.pdf

 Tiskárna MV: http://www.tmv.cz/wp-content/uploads/Protikorupcni_-prg2016.pdf


Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově:
http://www.spshol.cz/home/info-o-skole/protikorupcni-program
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Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze:
http://www.skolamv.cz/uredni-deska/povinne-zverejnovane-informace/178-urednideska/povinne-zverejnovane-informace/boj-proti-korupci/98-boj-proti-korupci.html
 Zařízení služeb pro MV: https://www.zsmv.cz/app/uploads/2015/12/IPP-ZSMV.pdf
 Zdravotnické zařízení MV: https://www.zzmv.cz/files/Naizeni_ZZ_MV_c._142016_002.pdf
 Zemský archiv v Opavě: http://www.archives.cz/zao/uredni/predpisy/index.html
Ministerstvo zahraničních věcí a jemu podřízení organizace:
 https://www.mzv.cz/public/a/18/f7/2280266_1668263_RIPP_MZV_2017.pdf
Ministerstvo zdravotnictví a jemu podřízené složky
 Ministerstvo zdravotnictví: http://www.mzcr.cz/dokumenty/rezortni-interni-protikorupcniprogram-ministerstva-zdravotnictvi-ceske-republik_14087_3112_1.html
 Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky: nezveřejňuje, využívá RIPP MZd.
 BALMED Praha, s. p.: doposud nezveřejňuje.
 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno:
http://www.cktch.cz/index.php/o-nas/protikorupni-opateni
 Dětská psychiatrická nemocnice: http://www.dpl-velkabites.cz/interni-protikorupcniprogram
 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany: http://www.dpnoparany.cz/protikorupcniopatreni/boj-s-korupci.html
 Dětská psychiatrická nemocnice v Lounech: http://www.detska-psychiatrickanemocnice-louny.cz/pravo-na-informace/
 Endokrinologický ústav: http://web2.endo.cz/cz/wp-content/uploads/interni-protikorupcniprogram.pdf
 Fakultní nemocnice Brno:
http://web.fnusa.cz/index.php/homepage/protikorup%C4%8Dn%C3%ADopat%C5%99en%C3%AD
 Fakultní nemocnice Hradec Králové: https://www.fnhk.cz/o-fakultninemocnici/protikorupcni-program-fn-hk
 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady: http://www.fnkv.cz/protikorupcni-program.php
 Fakultní nemocnice Olomouc:
http://www.fnol.cz/pdf/pravo_na_informace/Protikorupcni_program.pdf
 Fakultní nemocnice Ostrava: http://www.fno.cz/documents/svobodnypristup/Protikorupcni_program_-zveejnn.pdf
 Fakultní nemocnice Plzeň:
https://www.fnplzen.cz/sites/default/files/dokumenty/pre_3_2014.pdf
 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně:
http://www.fnusa.cz/index.php/homepage/protikorupční-opatření
 Fakultní nemocnice v Motole: http://www.fnmotol.cz/prakticke-informace/pravo-nainformace/interni-protikorupcni-program-fakultni-nemocnicev-/
 Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé: http://www.hamzovalecebna.cz/obrazky/dokumenty/interni_audit/FP0800242_Interni_protikorupni_program_III_2015_2016.pdf
 Horské lázně Karlova Studánka, s. p.: http://www.horskelazne.cz/politika-kvality
 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze: nezveřejňuje.
 Institut klinické a experimentální medicíny: http://www2.ikem.cz/www?docid=1005819
 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví: https://www.ipvz.cz/oipvz/zakladni-informace-o-ipvz/protikorupcni-strategie-ipvz
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Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy: doposud
nezveřejňuje.
Koordinační středisko transplantací: http://www.kst.cz/o-nas/povinne-zverejnovaneinformace/protikorupcni-strategie/
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích:
http://www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2014090008
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně:
http://www.khsbrno.cz/katalog/uredni_deska/2014_40_protikorupcni_opatreni_khs_jmk_07
_2014.pdf
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech:
nezveřejňuje.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě:
http://www.khsjih.cz/protikorupcni-program.php
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové:
http://www.khshk.cz/articles.php?article_id=48
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci:
http://www.khslbc.cz/odbory/spr/int_protikor_KHSLK.pdf
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě:
http://www.khsova.cz/01_o_nas/boj_proti_korupci.php
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci:
http://www.khsolc.cz/pkopatreni.aspx
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích:
http://www.khspce.cz/o-nas/protikorupcni-program-krajske-hygienicke-stanicepardubickeho-kraje-se-sidlem-v-pardubicich/
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni: využívá IPP MZd.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze: nezveřejňuje.
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem:
http://www.khsusti.cz/php/kousky/korupce/pkp.pdf
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně:
http://www.khszlin.cz/24832-informace
Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov:
http://www.janov.cz/index.php/uredni-deska/vnitrni-dokumenty
Léčebné lázně Lázně Kynžvart: http://www.lazne-kynzvart.cz/cs/dokumenty/protikorupcniprogram/
Masarykův onkologický ústav: https://www.mou.cz/protikorupcni-opatreni/t2138
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů:
http://www.nconzo.cz/web/guest/129
Národní lékařská knihovna: http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/protikorupcni-opatreni
Národní ústav duševního zdraví:
http://www.nudz.cz/files/common/protikorupcni_program.pdf
Nemocnice Na Bulovce: http://bulovka.cz/o-nemocnici/interni-protikorupcni-program/
Nemocnice Na Homolce: https://www.homolka.cz/cs-CZ/o-nas/protikorupcni-strategie.htm
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr: http://cervenydvur.cz/?page_id=1352
Psychiatrická léčebna Šternberk: S 2-017 Interní protikorupční program PL Šternberk
Psychiatrická nemocnice Bohnice: http://www.bohnice.cz/wpcontent/uploads/dokumenty/interni-protikorupcni-program.pdf
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Psychiatrická nemocnice Brno: http://www.bohnice.cz/wpcontent/uploads/dokumenty/interni-protikorupcni-program.pdf;
http://www.pnbrno.cz/upload/file/dokumenty/aktuality/stanoveni-rizikovych-oblasti.pdf
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod: Odkaz na IPP:
http://www.plhb.cz/sites/default/files/rezortní%20protikorupční%20program.pdf;
http://www.plhb.cz/sites/default/files/smernice-or-005-protikorupcni-strategie.pdf
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice:
http://www.pnhberkovice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=6
1&lang=cs
Psychiatrická nemocnice Jihlava: http://www.pnj.cz/data/1412082307_ipp-pn-jihlava.pdf
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy: http://www.plkosmonosy.cz/verej.html
Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské: http://www.pnmo.cz/19387/dokumentyzarizeni/
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech: http://www.pldobrany.cz/financni-kontrola-aprotikorupcni-opatreni.html
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži: http://www.pnkm.cz/cs/informacnideska/protikorupcni-opatreni
Psychiatrická nemocnice v Opavě:
http://www.pnopava.cz/Files/prikaz%20reditele%2011-2014.pdf;
http://www.pnopava.cz/Files/priloha%20c.%201%20k%20pr%2011-2014.pdf;
http://www.pnopava.cz/Files/oznameni(23.7.14).pdf
Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů: nezveřejňují, využívají RIPP MZd.
Rehabilitační ústav Hrabyně: http://www.ruhrabyne.cz/o-ustavu/povinne-zverejnovaneudaje/resortni-interni-protikorupcni-program-mzcr/
Rehabilitační ústav Kladruby: http://rehabilitace.cz/czech/index.php?page=protikorupcniprogram
Revmatologický ústav: http://www.revma.cz/cs/node/86
Státní léčebné lázně Bludov, s. p.: http://www.lazne-bludov.cz/dalsi-zverejnovaneudaje.htm
Státní léčebné lázně Janské Lázně, s. p.: http://www.janskelazne.com/cz/sekce/10-onas/63-povinne-zverejnovane-informace
Státní ústav pro kontrolu léčiv: využívá RIPP MZd.
Státní zdravotní ústav: http://www.szu.cz/povinne-zverejneneinformace?highlightWords=protikorup%C4%8Dn%C3%AD
Thomayerova nemocnice: http://www.ftn.cz/fileadmin/ftn/O_nemocnici/Dokumenty/PRTN-04-201_Interni_protikorupcni_program_TN.pdf
Ústav hematologie a krevní transfuze: http://www.uhkt.cz/ustav/povinne-zverejnovaneinformace
Ústav pro péči o matku a dítě: http://www.upmd.cz/o-nas/povinne-zverejnovaneinformace/rezortni-interni-protikorupcni-program/
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky:
http://www.uzis.cz/2014/listopad/novinky-ustavu-zdravotnickych-informaci-statistiky-ceskerepubliky
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze: http://www.vfn.cz/o-nemocnici/interniprotikorupcni-program/
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě: https://zuova.cz/home/PovinneInformace
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem: http://www.zuusti.cz/protikorupcnistrategie/
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Ministerstvo zemědělství a jemu podřízené složky
 Ministerstvo zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/oministerstvu/protikorupcni-strategie/resortni-interni-protikorupcni-program.html
 Budějovický budvar, n. p.: se připojil k RIPP MZe.
 Česká akademie zemědělských věd: se připojila k RIPP MZe.
 Česká plemenářská inspekce: se připojila k RIPP MZe.
 Jihomoravské pivovary, a. s.: se připojily k RIPP MZe.
 Lesy ČR, s. p.: https://lesycr.cz/o-nas/profil-firmy/protikorupcni-program/
 Mateřská škola Klásek, s. p. o.: se připojila k RIPP MZe.
 Mezinárodní testování drůbeže, s. p.: se připojil k RIPP MZe.
 Národní hřebčín Kladruby, s. p. o.: http://www.nhkladruby.cz/protikorupcni-strategie
 Národní zemědělské muzeum, s. p. o.: se připojilo k RIPP MZe.
 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s.: se připojil k RIPP MZe.
 Povodí Labe, s. p.: http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/obsah/strategie-v-boji-skorupci_2181.html
 Povodí Moravy, s. p.: http://www.pmo.cz/cz/o-podniku/protikorupcni-program/
 Povodí Odry, s. p.: https://www.pod.cz/stranka/protikorupcni-program.html
 Povodí Ohře, s. p.: http://www.poh.cz/profilfirmy/Strategie_boje_s_korupci.htm
 Povodí Vltavy, s. p.: http://www.pvl.cz/pro-media-a-verejnost/protikorupcni-strategie
 Státní pozemkový úřad: http://www.spucr.cz/statni-pozemkovy-urad/protikorupcnistrategie/protikorupcni-strategie.html
 Státní veterinární správa: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/protikorupcnistrategie/
 Státní veterinární ústav Jihlava: se připojil k RIPP MZe.
 Státní veterinární ústav Olomouc: se připojil k RIPP MZe.
 Státní veterinární ústav Praha: se připojil k RIPP MZe.
 Státní zemědělská a potravinářská inspekce: http://www.szpi.gov.cz/protikorupcnistrategie.aspx
 Státní zemědělský intervenční fond: https://www.szif.cz/cs/protikorupcni-strategie
 Státní zkušebna strojů, a. s.: se připojila k RIPP MZe.
 Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s.: se
připojilo k RIPP MZe.
 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů: se připojil k RIPP MZe.
 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv: se připojil k RIPP MZe.
 Ústav zemědělské ekonomiky a informací, s. p. o.: http://www.uzei.cz/interniprotikorupcni-program-uzei/
 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský:
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/o-ustavu/protikorupcni-strategie/
 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.: se připojil k RIPP MZe.
 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.: se připojil k RIPP MZe.
 Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.: se připojil k RIPP MZe.
 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.: se připojil k RIPP MZe.
 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.:
https://www.vri.cz/cz/o_nas/protikorupcni_strategie
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 Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.: se připojil k RIPP MZe.
 Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.: se připojil k RIPP MZe.
 Zařízení služeb Ministerstva zemědělství, s. p. o.: se připojilo k RIPP MZe.
 Zemský hřebčinec Písek: se připojil k RIPP MZe.
 Zemský hřebčinec Tlumačov: se připojil k RIPP MZe.
Ministerstvo životního prostředí a jemu podřízené složky
 Ministerstvo životního prostředí:
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kontaktni_centrum_proti_korupci/$FILE/OIAF
K-Rezortni_interni_protikorupcni_program_2017-20170320.pdf
 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/opatrenik-eliminaci-protipravniho-jednani/;
http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/351/047040.pdf?seek=1490266946
 CENIA - česká informační agentura životního prostředí:
http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/ROZ%20042017%20Aktualizace%20intern%C3%ADho%20protikorup%C4%8Dn%C3%ADho%20prog
ramu%20CENIA.pdf
 Česká geologická služba: http://www.geology.cz/extranet/onas/protikorupcni-program;
http://www.geology.cz/extranet/onas/protikorupcni-program/protikorupcni-program.pdf
 Česká inspekce životního prostředí: http://www.cizp.cz/Protikorupcni-program
 Český hydrometeorologický ústav: http://portal.chmi.cz/o-nas/protikorupcni-opatreni-vCHMU/interni-protikorupcni-program
 Správa jeskyní České republiky: https://static.caves.cz/data/mediamanager/attachments/korupce-bezpecnost/2016-pr-04-16-interni-protikorup-program-sdodatkem.pdf
 Správa Krkonošského národního parku:
http://www.krnap.cz/data/File/uredni_deska/protikorupcni_program_03_2017.pdf
 Správa Národního parku České Švýcarsko:
http://www.npcs.cz/sites/default/files/user_files/Sprava_NP/Korupce/IPP_brezen_%202017.
pdf
 Správa Národního parku Podyjí:
vhttp://www.nppodyji.cz/uploads/002017/1703_interni_protikorupcni_program_NP_Podyji.p
df
 Správa Národního parku Šumava: http://www.npsumava.cz/gallery/35/10583interni_protikorupcni_program_spravy_nps.pdf
 Státní fond životního prostředí České republiky: https://www.sfzp.cz/kestazeni/17660/detail/interni-protikorupcni-program-sfzp-cr/
 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.:
http://www.vukoz.cz/dokumenty/vukoz/protikorupcni_program.pdf
 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.:
https://www.vuv.cz/files/pdf/o_ustavu/ipp_interni_protikorupcni_program_vuv_tgm_vvi_201
70620.pdf
Český báňský úřad: http://www.cbusbs.cz/index.php/statni-banska-sprava/informace-proverejnost.html
Český statistický úřad: https://www.czso.cz/csu/czso/protikorupcni-program-csu
Český telekomunikační úřad: https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ipp_ctu_2.5.2017.pdf
Český úřad zeměměřický a katastrální: http://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-aopatreni/Resortni-predpisy-a-opatreni/2016-aktualizovany-RIPP-final.aspx
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Energetický regulační úřad: http://www.eru.cz/cs/-/interni-protikorupcni-program-eru-aktualizacepro-rok-2017; http://www.eru.cz/cs/poskytovani-informaci/boj-proti-korupci
Generální inspekce bezpečnostních sborů: nezveřejňuje.
Národní bezpečnostní úřad: https://www.nbu.cz/cs/o-nas/983-protikorupcni-opatreni/
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost: https://nukib.cz/cs/urednideska/protikorupcni-program/
Nejvyšší kontrolní úřad nemá IPP zpracovaný v samostatné, konzistentní podobě.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání: https://www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-ridime/protikorupci/IPP.pdf
Správa státních hmotných rezerv: http://www.sshr.cz/Documents/Protikorupční%20program.pdf
Státní úřad pro jadernou bezpečnost: https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/osujb/RRIPP_prikaz_predsedkyne.pdf
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: http://www.uohs.cz/cs/o-uradu/eticke-normy-aprotikorupcni-opatreni.html
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí: IPP nebyl dosud
vytvořen.
Úřad pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/protikorupcni-opatreni/ds-3976/p1=3976
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře: IPP není zveřejněn.
Úřad průmyslového vlastnictví: http://upv.cz/cs/upv/boj-proti-korupci.html
Úřad vlády ČR: https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/protikorupcni-program/interni-protikorupcniprogram-uradu-vlady-ceske-republiky-119436/; http://www.korupce.cz/assets/protikorupcniagenda/ipp-uvcr/Interni-protikorupcni-program-06_2017.pdf
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7.2 Přehled odkazů na internetové stránky – nabídky prodeje a pronájmu
nepotřebného majetku
Ministerstvo dopravy a jemu podřízené složky
 Ministerstvo dopravy: https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Verejne-zakazky
 CENDIS, s. p. – Centrum dopravních informačních systémů Ministerstva dopravy ČR:
https://www.mdcr.cz/CENDIS
 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.: https://www.cdv.cz/uredni-deska-majetek/
 Centrum služeb pro silniční dopravu: http://www.cspsd.cz/prodej-a-pronajem-majetku
 Drážní inspekce: http://www.dicr.cz/nepotrebny-majetek
 Drážní úřad: https://www.ducr.cz/cs/povinne-zverejnovane-informace/informace-opronajmech-a-prodejich-nepotrebneho-majetku
 Ředitelství silnic a dálnic ČR: https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/Nabidkanepotrebneho-majetku
 Ředitelství vodních cest ČR: http://www.rvccr.cz/informacni-servis/majetek-k-prodeji-apronajmu
 Řízení letového provozu ČR, s. p.:
http://www.rlp.cz/obchod/ProdejPronajem/Stranky/default.aspx
 Správa železniční dopravní cesty, s. o.: http://www.szdc.cz/dalsi-informace/nakladani-snm.html
 Státní fond dopravní infrastruktury: http://www.sfdi.cz/povinne-zverejnovaneinformace/opatreni-proti-korupci/informace-z-oblasti-nakladani-s-majetkem/
 Státní plavební správa: http://www.plavebniurad.cz/organizace/nepotrebny-majetek
 Úřad pro civilní letectví: http://www.caa.cz/urad/zverejneni-nabidek-prodeje-a-pronajmu
 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod:
https://nabidkysi.uzsvm.cz/?Page=1&ListType=public&Order=PublishedFrom&OrderDesc=t
rue&CategoryId=0&Fulltext=&OrganizationId=0&ContactZipCode=
Ministerstvo financí a jemu podřízené složky
 Ministerstvo financí: http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/hospodareni-resortu/verejnezakazky
 Finanční analytický úřad: http://www.financnianalytickyurad.cz/
 Generální finanční ředitelství: http://www.financnisprava.cz/cs/financnisprava/nepotrebny-majetek
 Generální ředitelství cel: Informace jsou zveřejňovány na internetových stránkách
www.celnisprava.cz pod níže uvedenými odkazy:
 Veřejné zakázky: www.celnisprava.cz/cz/o-nas/verejne-zakazky/Stranky/default.aspx
 Veřejné zakázky podléhající uveřejnění podle ZZVZ se povinně uveřejňují
v informačním systému na internetové adrese: www.vestnikverejnychzakazek.cz
 Veškerá dokumentace k veřejným zakázkám zadávaným v režimu zákona
a podléhajícím povinnému uveřejnění, je vždy zveřejňována na profilu zadavatele pod
odkazem: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_50.html, kde jsou zveřejňovány i uzavřené
smlouvy od 500.000 Kč bez DPH včetně dodatků.
 Vymezené zakázky malého rozsahu a vymezené podlimitní veřejné zakázky zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení zadává Celní správa
ČR povinně na elektronickém tržišti GEMIN https://www.gemin.cz/profil/generalnireditelstvi-cel
 Nabídka nepotřebného majetku: www.celnisprava.cz/cz/o-nas/nabikda-nepotrebnehomajetku/Stranky/default.aspx
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 Nabídka pronájmu majetku: www.celnisprava.cz/cz/o-nas/nabidka-pronajmumajetku/Stranky/default.aspx



Kancelář finančního arbitra neprodává ani nepronajímá majetek státu.
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.: https://www.spcss.cz/o-nasorganizacni-struktura
 Státní tiskárna cenin, s. p.: http://www.hyperreality.cz/; https://www.bezrealitky.cz/;
http://www.iet-reality.cz/
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: http://www.uzsvm.cz/nabidkamajetku-274-0-85/
Ministerstvo kultury a jemu podřízené složky
 Ministerstvo kultury: https://www.mkcr.cz/uredni-deska-84.html;
https://www.mkcr.cz/povinne-zverejnovane-informace-82.html
 Česká filharmonie: http://www.rudolfinum.cz/pronajem-a-nahravani/
 Husitské muzeum v Táboře: http://www.husitskemuzeum.cz/o-muzeu/oteviraci-doba-avstupne/
 Institut umění – Divadelní ústav: nezveřejnil.
 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana: http://www.ktn.cz/zverejnovaninabidek-prodeje-a-pronajmu-majetku-statu
 Moravská galerie v Brně: http://www.moravska-galerie.cz/moravskagalerie/sluzby/pronajmy/umeleckoprumyslove-muzeum.aspx
 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě:
http://www.mjakub.cz/pronajmy?idm=142
 Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi: nezveřejnilo.
 Muzeum romské kultury: http://www.rommuz.cz/o-muzeu/povinne-udaje/
 Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou: nezveřejnilo.
 Muzeum umění Olomouc: nezveřejnilo.
 Moravská zemská knihovna v Brně: https://www.mzk.cz/o-knihovne/pronajmy-prodeje
 Moravské zemské muzeum: http://www.mzm.cz/pronajmy-prostoru/
 Národní divadlo: https://www.narodni-divadlo.cz/cs
 Národní filmový archiv: nezveřejnil.
 Národní galerie v Praze: http://www.ngprague.cz/nabidky-pronajmu
 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu: nezveřejnilo.
 Národní knihovna České republiky: http://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladniinformace/nabidka-nepotrebneho-majetku
 Národní muzeum: http://www.nm.cz/Pronajmy-prostor/
 Národní památkový ústav: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jakoinstituce/povinne-zverejnovane-informace/pronajmy-majetku; https://www.npu.cz/cs/npu-apamatkova-pece/npu-jako-instituce/povinne-zverejnovane-informace/verejne-zakazky
 Národní technické muzeum: http://www.centralniadresa.cz/cadr/
 Národní ústav lidové kultury: nezveřejnil.
 Pražský filharmonický sbor: nezveřejnil.
 Památník Lidice: http://www.lidice-memorial.cz/sluzby/pronajem-prostor-a-ubytovani/
 Památník národního písemnictví: http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/pronajemprostor
 Památník Terezín: https://www.pamatnik-terezin.cz/prodej-a-pronajem-majetku-statu
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Slezské zemské muzeum: http://www.szm.cz/rubrika/162/pronajem/aktualni-nabidkapronajmu.html
 Technické muzeum v Brně: nezveřejnilo.
 Uměleckoprůmyslové museum v Praze: nezveřejnilo.
 Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm:
http://www.vmp.cz/cs/navstevnici-prohlidka-muzea/najmy-prostor/
Ministerstvo obrany a jemu podřízené složky
 Ministerstvo obrany: www.army.cz; www.centralniadresa.cz
 Státní podniky zveřejňují informace o prodeji či pronájmu nepotřebného majetku na svých
internetových stránkách:
 LOM s. p., Praha: http://www.lompraha.cz/prodej-majetku
 Vojenské lesy a statky, Praha: http://www.vls.cz/cs/pro-obchodni-partnery/prodejnepotrebneho-majetku
 Vojenský technický ústav, Praha: http://www.vtusp.cz/prodej-majetku
 Vojenský výzkumný ústav, Brno: http://www.vvubrno.cz/nepotrebny-majetek/
 VOP s. p., Šenov u Nového Jičína: http://www.vop.cz/cz/kategorie/prodej-majetku.aspx
Ministerstvo práce a sociálních věcí a jemu podřízené složky
 Ministerstvo práce a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/cs/17124
 Centrum Kociánka: http://www.centrumkocianka.cz/aktuality/
 Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch:
http://www.centrumzbuch.cz/cz/aktuality/
 Centrum sociálních služeb Hrabyně: http://www.csshrabyne.cz/o-organizaci/nabidkanepotrebneho-majetku.html
 Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích:
http://www.centrumchrlice.cz/
 Centrum sociálních služeb Tloskov: http://www.tloskov.eu/nepotreb_majetek.html
 Česká správa sociálního zabezpečení: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/nabidky-prodeje-apronajmu-majetku-statu/nabidky-prodeje-a-pronajmu-majetku-statu.htm
 Fond dalšího vzdělávání: ; http://www.fdv.cz/povinne-zverejnovane-informace;
http://fdv.cz/data/original/files/prodej-majetku.pdf
 Státní úřad inspekce práce: http://www.suip.cz/nepotrebny-majetek/
 Technická inspekce České republiky: http://www.ticr.eu/
 Úřad práce České republiky: http://portal.mpsv.cz/web/upcr-nabidka-nepotrebnehomajetku
 Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí: http://www.umpod.cz/urad/nepotrebnymajetek
 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.: http://www.vubp.cz/o-nas
 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.:
http://www.vupsv.cz/index.php?p=documents&site=default
Ministerstvo pro místní rozvoj a jemu podřízené složky
 https://www.postaonline.cz/cadrvd/
 Centrum pro regionální rozvoj ČR: http://www.crr.cz/cs/media/povinneinformace/otevrena-data/
 Ústav územního rozvoje: http://www.uur.cz/default.asp?ID=3459
Ministerstvo průmyslu a obchodu a jemu podřízené složky
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Ministerstvo průmyslu a obchodu: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/urednideska/nepotrebny-majetek/nabidka-nepotrebneho-majetku-mpo--168421/
 Agentura pro podnikání a inovace: https://www.agentura-api.org/o-api/povinnezverejnovane-informace
 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest:
https://www.czechinvest.org/cz/O-CzechInvestu/Povinne-informace-cs/Nabidka-majetku
 Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade: https://www.czechtrade.cz/oczechtrade/zverejnovane-informace/povinne-informace;
https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/2-o-czechtrade/2-5-zverejnovaneinformace/nabidka-majetku.pdf
 Česká obchodní inspekce: https://www.coi.cz/o-coi/nabidka-nepotrebneho-majetku nepotřebný majetek; https://www.coi.cz/o-coi/pronajem-nemovitosti - pronajímaný majetek;
movitý majetek ČOI nikdy nepronajímala, ani nepronajímá.
 Český metrologický institut: https://www.cmi.cz/node/782 (resp.
https://www.cmi.cz/node/887)
 Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva: http://www.cuzzs.cz/cs/nabidka-majetku
 ČPP Transgas, s. p.: http://www.cpptransgas.cz/category/clanky/objekty/k-pronajmu/;
http://www.cpptransgas.cz/category/clanky/objekty/k-prodeji/;
http://www.cpptransgas.cz/category/clanky/pozemky/
 Diamo, s. p.: https://www.diamo.cz/cs/nabidka-majetku
 Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.: státní podnik v roce 2017 využíval veškerý
majetek a prodeje ani pronájmy nenabízel.
 Fyzikálně technický zkušební ústav, s. p.: státní podnik v roce 2017 využíval veškerý
majetek a prodeje ani pronájmy nenabízel.
 Palivový kombinát Ústí, s. p.: http://www.pku.cz/prodeje-a-pronajmy/prodej-a-pronajemnemovitosti/
 Puncovní úřad: http://www.puncovniurad.cz/cz/povinne-informace.aspx (bod 24)
 Správa úložišť radioaktivních odpadů: https://www.surao.cz/povinne-informace
 Státní energetická inspekce: http://www.cr-sei.cz/?page_id=3458
 Strojírenský zkušební ústav, s. p.: http://www.szutest.cz/dokumenty/nabidkaorganizacnim-slozkam-statu-a-statnim-organizacim.pdf
 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.: http://www.tzus.cz/pronajem-prostor
 Textilní zkušební ústav, s. p.: státní podnik v roce 2017 využíval veškerý majetek a
prodeje ani pronájmy nenabízel.
 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví:
http://www.unmz.cz/urad/nabidka-nepotrebneho-majetku-r1014
 Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s. p.: http://www.vvud.cz/o-spolecnosti/
Ministerstvo spravedlnosti a jemu podřízené složky


Ministerstvo spravedlnosti:
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=2451&d=15173
Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy a jemu podřízené složky
 http://www.msmt.cz/ministerstvo/odprodej-moviteho-a-nemoviteho-majetku-msmt – tato
adresa je centrální pro celý rezort a jsou na ní k odprodeji nabízeny i majetky, se kterými
nakládají rezortní organizace, tj. přímo řízené organizace (školy a školská zařízení, jejichž
zřizovatelem je MŠMT), ostatní přímo řízené organizace (Centrum pro zajišťování výsledků
ve vzdělávání, Národní ústav pro vzdělávání, Národní institut pro další vzdělávání,
Pedagogické centrum Český Těšín, Národní technická knihovna), které se podílejí
na plnění úkolů rezortu, a OSS (Česká školní inspekce).
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http://www.msmt.cz/ministerstvo/prostory-k-pronajmu – tato adresa je centrální pro celý
rezort a jsou na ní k pronájmu nabízeny i prostory, se kterými nakládají výše uvedené
rezortní organizace.
Ministerstvo vnitra a jemu podřízené složky
 Ministerstvo vnitra: http://www.mvcr.cz/nabidky-a-zakazky-nabidka-majetku.aspx
 Na uvedených internetových stránkách ministerstva se zveřejňují i nabídky nemovitého
majetku, s kterým jsou příslušné hospodařit jednotlivé rezortní OSS a SPO, přičemž
nabídka rezortního nemovitého majetku je souběžně zveřejňována na dalších internetových
serverech, např. serveru Centrální adresa (www.centralniadresa.cz), nebo veřejných
realitních serverech Reality.cz (www.reality.cz), Realitymix.cz (http://realitymix.centrum.cz/)
či Hyperreality.cz (www.hyperreality.cz). MV rovněž zabezpečuje nabídkové řízení
nepotřebného movitého majetku podle jednotlivých majetkových komodit ostatním OSS
a dále provádí mimorezortní nabídkové řízení automobilního majetku rezortních složek.
Některé podřízené organizace jednotlivé nabídky navíc zveřejňují na svých stránkách –
jedná se např. o:
 Bytová správa MV: www.bsmv.cz/bytova-sprava/pronajem
 Česká pošta, s. p.: www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/prodej-a-pronajem-nemovitosti;
www.reality.cz/firma/DLU/pronajem/
 Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru: www.hzscr.cz/nepotrebnymajetek.aspx
 Institut pro veřejnou správu Praha: https://www.institutpraha.cz/strediskobenesov/moznost-pronajmu-prostor/
 Policejní prezidium ČR: www.policie.cz/web-nabidky-a-zakazky-odprodej-majetku.aspx
 Správa uprchlických zařízení: http://www.suz.cz/nakladani-s-majetkem/nabidka-majetku/
 Zařízení služeb pro MV: www.zsmv.cz/majetek/; www.zsmv.cz/majetek-kategorie/movitymajetek-automobily-zajistene-v-trestnim-rizeni/
 Zemský archiv v Opavě: http://www.archives.cz/zao/uredni/odprodej_majetku/index.php
Ministerstvo zahraničních věcí:
 Ministerstvo zahraničních věcí:
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/majetek_a_rozpocet/majetek_mzv_urceny_k_pron
ajmu.html (majetek MZV určený k pronájmu);
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/majetek_a_rozpocet/majetek_mzv_urceny_k_odpr
odeji.html (majetek MZV určený k odprodeji)
 Česká centra, p. o.: http://www.czechcentres.cz/o-nas/boj-proti-korupci/majetek-arozpocet/
 Česká rozvojová agentura: http://www.czechaid.cz/o-nas/zakladni-dokumenty/
 Diplomatický servis, p. o.: https://www.ds.cz/nemovitosti-pronajem-kratkodoby.php;
https://www.ds.cz/nemovitosti-pronajem.php; https://www.ds.cz/nemovitosti-prodej.php
 Ústav mezinárodních vztahů, veřejná výzkumná instituce:
http://www.iir.cz/static/dokumenty/
 Zámek Štiřín, p. o.: http://www.zsti.cz/index.php
Ministerstvo zdravotnictví a jemu podřízené složky
 Ministerstvo zdravotnictví: řeší přes ÚZSVM.
 Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky: http://www.azvcr.cz/ – neobsahuje
samostatnou sekci o prodeji a pronájmu majetku.
 BALMED Praha, s. p.: http://www.balmed.cz/
 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno: http://www.cktch.cz/ –
neobsahuje samostatnou sekci o prodeji a pronájmu majetku.
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Dětská psychiatrická nemocnice Louny: http://www.detska-psychiatricka-nemocnicelouny.cz/ – neobsahuje samostatnou sekci o prodeji a pronájmu majetku.
Dětská psychiatrická nemocnice Opařany: https://www.dpnoparany.cz/nabidka-trvalenepotrebneho-majetku/aktualni/
Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš: https://www.dpnvelkabites.cz/dokumenty/nepotrebny-majetek
Endokrinologický ústav: http://web2.endo.cz/cz/ – neobsahuje samostatnou sekci
o prodeji a pronájmu majetku.
Fakultní nemocnice Brno: https://www.fnbrno.cz/odprodej-majetku/t3602;
https://www.fnbrno.cz/nabidka-pronajmu-pozemku-a-nebytovych-prostor/t5428
Fakultní nemocnice Hradec Králové: https://www.fnhk.cz/dodavatele-a-partneri/odprodejmajetku; https://www.fnhk.cz/dodavatele-a-partneri/poptavkova-rizeni
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady: https://www.fnkv.cz/ – neobsahuje
samostatnou sekci o prodeji a pronájmu majetku.
Fakultní nemocnice Olomouc: https://www.fnol.cz/nepotrebny-majetek.asp
Fakultní nemocnice Ostrava: http://www.fno.cz/organizacni-struktura/nabidkanevyuzitelneho-majetku
Fakultní nemocnice Plzeň: https://www.fnplzen.cz/prodej-majetku;
https://www.fnplzen.cz/node/213
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně: http://www.fnusa.cz/2-uncategorised/1557nabídka-nepotřebného-majetku
Fakultní nemocnice v Motole: http://www.fnmotol.cz/o-nas/provozne-technicky-usek/
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé: http://www.hamzovalecebna.cz/cz/p/nepotrebny-majetek/
Horské lázně Karlova Studánka, s. p.: http://horskelazne.cz/ – neobsahuje samostatnou
sekci o prodeji a pronájmu majetku.
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze:
http://www.hygpraha.cz/Default.aspx – neobsahuje samostatnou sekci o prodeji a pronájmu
majetku.
Institut klinické a experimentální medicíny: https://www.ikem.cz/cs/ – neobsahuje
samostatnou sekci o prodeji a pronájmu majetku.
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví: https://www.ipvz.cz/oipvz/cinnosti-a-sluzby/pronajem-skolicich-prostor; https://www.ipvz.cz/ – neobsahuje
samostatnou sekci o prodeji a pronájmu ostatního majetku.
Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy: neuvedeno.
Koordinační středisko transplantací: http://www.kst.cz/ – neobsahuje samostatnou sekci
o prodeji a pronájmu majetku.
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích:
http://www.khscb.cz/index.php – neobsahuje samostatnou sekci o prodeji a pronájmu
majetku.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně:
http://www.khsbrno.cz/ – neobsahuje samostatnou sekci o prodeji a pronájmu majetku.
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech:
http://www.khskv.cz/index.htm – neobsahuje samostatnou sekci o prodeji a pronájmu
majetku.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě: http://www.khsjih.cz/ –
neobsahuje samostatnou sekci o prodeji a pronájmu majetku.
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Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové:
http://www.khshk.cz/news.php – neobsahuje samostatnou sekci o prodeji a pronájmu
majetku.
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci:
http://www.khslbc.cz/hospodareni/
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě:
http://www.khsova.cz/ – neobsahuje samostatnou sekci o prodeji a pronájmu majetku.
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci:
http://www.khsolc.cz/uvod.aspx – neobsahuje samostatnou sekci o prodeji a pronájmu
majetku.
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích:
https://www.khspce.cz/ – neobsahuje samostatnou sekci o prodeji a pronájmu majetku.
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni: http://www.khsplzen.cz/
– neobsahuje samostatnou sekci o prodeji a pronájmu majetku.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze:
http://www.khsstc.cz/obsah/nabidka-nepotrebneho-majetku-khs_522_1.html
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem:
http://www.khsusti.cz/ – neobsahuje samostatnou sekci o prodeji a pronájmu majetku.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně: http://www.khszlin.cz/ –
neobsahuje samostatnou sekci o prodeji a pronájmu majetku.
Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov:
http://www.janov.cz/index.php/uredni-deska/nepotrebny-majetek
Léčebné lázně Lázně Kynžvart: https://www.lazne-kynzvart.cz/cs/ – neobsahuje
samostatnou sekci o prodeji a pronájmu majetku.
Masarykův onkologický ústav: https://www.mou.cz/nabidka-nepotrebneho-majetku/s54
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů:
http://www.nconzo.cz/web/guest/nconzo/property;
http://www.nconzo.cz/web/guest/pronajem; http://www.nconzo.cz/web/guest/pronajemmistnosti
Národní lékařská knihovna: https://nlk.cz/ – neobsahuje samostatnou sekci o prodeji a
pronájmu majetku.
Národní ústav duševního zdraví: http://www.nudz.cz/ – neobsahuje samostatnou sekci o
prodeji a pronájmu majetku.
Nemocnice Na Bulovce: http://bulovka.cz/o-nemocnici/najem-prostoru-nnb/;
http://bulovka.cz/o-nemocnici/nabidka-nepotrebneho-majetku/
Nemocnice Na Homolce: https://www.homolka.cz/o-nemocnici/11966-nabidkanepotrebneho-majetku/
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr: https://cervenydvur.cz/?page_id=1807
Psychiatrická léčebna Šternberk: http://www.plstbk.cz/index.php/sluzby-proverejnost/pronajem-nebytovych-prostor; http://www.plstbk.cz/index.php/nabidkynepotrebneho-majetku
Psychiatrická nemocnice Bohnice: https://www.bohnice.cz/o-nemocnici/nabidkaprebytecnych-zasob/
Psychiatrická nemocnice Brno: http://www.pnbrno.cz/povinne-zverejneneinformace/nabidka-nepotrebneho-materialu/
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod: http://www.plhb.cz/content/nakladani-snepotrebnym-majetkem
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Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice:
http://www.plhberkovice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=8
7&lang=cs
 Psychiatrická nemocnice Jihlava: http://www.plj.cz/ – neobsahuje samostatnou sekci
o prodeji a pronájmu majetku.
 Psychiatrická nemocnice Kosmonosy: http://www.plkosmonosy.cz/nabizime.html
 Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské: http://www.pnmo.cz/ – neobsahuje
samostatnou sekci o prodeji a pronájmu majetku.
 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech: https://www.pldobrany.cz/ – neobsahuje
samostatnou sekci o prodeji a pronájmu majetku.
 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži: http://www.pnkm.cz/cs/informacni-deska/nabidkaneupotrebitelneho-majetku
 Psychiatrická nemocnice v Opavě: http://www.pnopava.cz/ – neobsahuje samostatnou
sekci o prodeji a pronájmu majetku.
 Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů: nezveřejňují.
 Rehabilitační ústav Hrabyně: http://www.ruhrabyne.cz/o-ustavu/povinne-zverejnovaneudaje/nabidka-nepotrebneho-majetku/
 Rehabilitační ústav Kladruby: http://www.rehabilitace.cz/ – neobsahuje samostatnou
sekci o prodeji a pronájmu majetku.
 Revmatologický ústav: http://www.revma.cz/cs/verejna-nabidka-majetku
 Státní léčebné lázně Bludov, s. p.: http://www.lazne-bludov.cz/ – majetek lázní zařazen
do privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné
osoby, ve znění pozdějších předpisů.
 Státní léčebné lázně Janské Lázně, s. p.: https://www.janskelazne.com/ – neobsahuje
samostatnou sekci o prodeji a pronájmu majetku.
 Státní ústav pro kontrolu léčiv: http://www.sukl.cz/sukl/dalsi-informace/nabidkynepotrebneho-majetku
 Státní zdravotní ústav: http://www.szu.cz/ – neobsahuje samostatnou sekci o prodeji
a pronájmu majetku.
 Thomayerova nemocnice: http://www.ftn.cz/ – neobsahuje samostatnou sekci o prodeji
a pronájmu majetku.
 Ústav hematologie a krevní transfuze: https://www.uhkt.cz/ustav – neobsahuje
samostatnou sekci o prodeji a pronájmu majetku.
 Ústav pro péči o matku a dítě: https://www.upmd.cz/o-nas/verejne-zakazky/
 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky: http://www.uzis.cz/ –
neobsahuje samostatnou sekci o prodeji a pronájmu majetku.
 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze: http://www.vfn.cz/o-nemocnici/nabidkanepotrebneho-majetku-1/
 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě: https://www.zuova.cz/Home/Page/aktualni-nabidka
 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem: http://www.zuusti.cz/ – neobsahuje
samostatnou sekci o prodeji a pronájmu majetku.
Ministerstvo zemědělství a jemu podřízené složky




Ministerstvo
zemědělství:
http://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/ministerstvozemedelstvi/nabidka-nepotrebneho-majetku/
Budějovický budvar, n. p.: https://www.postaonline.cz/cadrvd/
Česká akademie zemědělských věd: http://www.cazv.cz/; v roce 2017 žádný prodej ani
nový pronájem majetku státu nebyl neuskutečněn.
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Česká plemenářská inspekce: v roce 2017 žádný prodej ani nový pronájem majetku státu
nebyl neuskutečněn.
Jihomoravské pivovary, a. s.: v roce 2017 žádný prodej ani nový pronájem majetku státu
nebyl neuskutečněn. Jediným majetkem, který byl v roce 2017 nově pronajat, byl jeden
ke konci června uvolněný starý byt v areálu pivovaru Vyškov, na základě nájemní smlouvy
na dobu určitou. Vzhledem k nákladům byla nabídka inzerována jen přes místní bezplatnou
inzerci.
Lesy České republiky, s. p.: https://lesycr.cz/o-nas/prodej-nepotrebneho-majetku/;
https://www.sreality.cz/
Mateřská škola Klásek, s. p. o.: http://www.msklasek.cz/; v roce 2017 žádný prodej ani
nový pronájem majetku státu nebyl neuskutečněn.
Mezinárodní testování drůbeže Ústrašice, s. p.: http://www.mtd-ustrasice.cz/aktualne/;
v roce 2017 žádný prodej ani nový pronájem majetku státu nebyl neuskutečněn.
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o.: http://www.nhkladruby.cz/prodej-majetku
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.: https://www.nzm.cz/
https://www.nzm.cz/muzeum-ceskeho-venkova-zamek-kacina/svatby
https://www.nzm.cz/muzeum-lesnictvi-myslivosti-a-rybarstvi-zamek-ohrada/pronajmy
https://www.nzm.cz/pribeh-zemedelstvi-praha/o-nas/pronajmy
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s.: http://www.pgrlf.cz/o-spolecnosti/
Povodí Labe, s. p.: http://www.pla.cz/zverejnenimajetku/
Povodí Moravy, s. p.: http://www.pmo.cz/cz/nabidky/prodej-majetku
Povodí Odry, s. p.: http://www.pod.cz/stranka/prodej-nemovitosti.html
Povodí Ohře, s. p.: http://www.poh.cz/index.asp
Povodí Vltavy, s. p.: http://www.pvl.cz/pro-media-a-verejnost/
Státní
pozemkový
úřad:
http://www.spucr.cz/nabidky/?url=nabidky;
http://www.spucr.cz/nabidka-nepotrebneho-majetku
http://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/statni-pozemkovy-urad
https://nabidkysi.uzsvm.cz/
https://https://www.postaonline.cz/cadrvd/cadr001Prepare.do?idMenu=70
https://www.bazos.cz/
Státní veterinární správa: www.crab.cms
Státní veterinární ústav Jihlava, s. p. o.: https://www.postaonline.cz/cadrvd/
Státní veterinární ústav Olomouc, s. p. o.: https://www.postaonline.cz/cadrvd/
Státní veterinární ústav Praha, s. p. o.: https://www.svupraha.cz/prodej-a-pronajemmajetku/; v roce 2017 žádný prodej ani nový pronájem majetku státu nebyl neuskutečněn.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce: https://www.postaonline.cz/cadrvd/
Státní zemědělský intervenční fond: http://www.szif.cz/
Státní zkušebna strojů, a. s.: https://www.statnizkusebna.cz/
Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s.:
http://souvnasavrky.cz/; http://souvnasavrky.cz/pro-vsechny/ubytovani-stravovani
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů: https://www.postaonline.cz/cadrvd/
Ústav
pro
státní
kontrolu
veterinárních
biopreparátů
a
léčiv:
http://www.uskvbl.cz/cs/agentura/uedni-deska/prodmajmen
Ústav zemědělské ekonomiky a informací, s. p. o.: http://www.uzei.cz/nabidka-majetkuuzei-k-odkoupeni/
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský: https://www.uzsvm.cz/
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Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.: www.vulhm.cz/; v roce 2017
žádný prodej ani nový pronájem majetku státu nebyl neuskutečněn.
 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.: http://www.vumop.cz/
 Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.: https://www.vupp.cz/
 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.: http://www.vurv.cz/; v roce 2017 žádný prodej
ani nový pronájem majetku státu nebyl neuskutečněn.
 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.: https://www.vri.cz/
 Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.: http://www.vuzt.cz/; v roce 2017 žádný
prodej ani nový pronájem majetku státu nebyl neuskutečněn.
 Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.: http://www.vuzv.cz/
 Zařízení služeb Ministerstva zemědělství, s. p. o.: http://zsmze.cz/; v roce 2017 žádný
prodej ani nový pronájem majetku státu nebyl neuskutečněn.
 Zemský hřebčinec Písek, s. p. o.: http://www.zemskyhrebcinecpisek.cz/
 Zemský hřebčinec Tlumačov, s. p. o.: http://www.hrebcinec-tlumacov.cz/
Ministerstvo životního prostředí a jemu podřízené složky
 Ministerstvo životního prostředí: https://www.mzp.cz/cz/uredni_deska;
https://nabidkysi.uzsvm.cz/?Page=1&ListType=public&Order=PublishedFrom&OrderDesc=t
rue&CategoryId=0&Fulltext=&OrganizationId=0&ContactZipCode=
 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/nabidkanepotrebneho-majetku/ a ještě v tisku
 CENIA - česká informační agentura životního prostředí:
http://www1.cenia.cz/www/nepotrebny-majetek
 Česká geologická služba: http://www.geology.cz/extranet/onas/nabidky-majetku
 Česká inspekce životního prostředí: http://www.cizp.cz/Nabidka-nepotrebneho-majetku
 Český hydrometeorologický ústav: http://portal.chmi.cz/o-nas/nabidka-nepotrebnehomajetku
 Správa jeskyní České republiky: https://administration.caves.cz/nabidka-prodeje-apronajmu
 Správa Krkonošského národního parku: prodeje na http://www.krnap.cz/nepotrebnynadbytecny-majetek/ a pronájmy na http://www.krnap.cz/pronajmy-nabidky/
 Správa Národního parku České Švýcarsko: http://www.npcs.cz/nabidka-prodejepronajmu
 Správa Národního parku Podyjí: prodej na http://www.nppodyji.cz/prodej-majetku a
pronájem na http://www.nppodyji.cz/pronajem
 Správa Národního parku Šumava: http://www.npsumava.cz/cz/1038/sekce/uredni-deska/;
https://www.uzsvm.cz/nabidka-majetku-274-0-85/
 Státní fond životního prostředí České republiky: https://www.sfzp.cz/sekce/232/nabidkanepotrebneho-majetku/
 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.:
nehospodaří s majetkem státu.
 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.:
https://www.vuv.cz/files/pdf/o_ustavu/ipp_nabidky_prodeje_a_pronajmu_majetku.pdf
Český báňský úřad: http://www.cbusbs.cz/index.php/statni-banska-sprava/nepotrebnymajetek.html
Český statistický úřad: https://www.czso.cz/csu/czso/nabidka_nepotrebneho_majetku
Český telekomunikační úřad: https://www.ctu.cz/nabidky-nepotrebneho-majetku
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Český úřad zeměměřický a katastrální: http://www.cuzk.cz/Nabidky-a-zakazky/Nabidkymajetku.aspx
Energetický regulační úřad: http://www.eru.cz/cs/nabidky-a-zakazky/nabidky/nabidky-majetku
Generální inspekce bezpečnostních sborů: http://www.gibs.cz/nabidky-a-zakazky/odprodejmajetku
Národní bezpečnostní úřad: https://www.nbu.cz/cs/prodej-nepotrebneho-majetku/
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost: https://nukib.cz/cs/urednideska/nabidka-prodeje-a-pronajmu-majetku-statu/
Nejvyšší kontrolní úřad: https://www.nku.cz/cz/otevreny-urad/smlouvy/
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání: https://www.rrtv.cz/cz/static/aktuality/nepotrebnymajetek/index.htm
Správa státních hmotných rezerv: http://www.sshr.cz/nabidky-azakazky/movity_majetek/Stranky/default.aspx; http://www.sshr.cz/nabidky-azakazky/nemovity_majetek/Stranky/default.aspx
Státní úřad pro jadernou bezpečnost: https://www.sujb.cz/aktualne/;
https://www.facebook.com/St%C3%A1tn%C3%AD-%C3%BA%C5%99ad-pro-jadernoubezpe%C4%8Dnost-129692543846872/; https://www.tipcars.com/ds/kapauto/index.php
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/majetekuohs-nabizeny-k-odprodeji.html
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí: v roce 2017 nebyl
realizován prodej či pronájem, případné nabídky budou zveřejněny na https://udhpsh.cz/urednideska/
Úřad pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/nabidka-majetku/ds-3747/p1=3747
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře: v roce 2017 nebyl realizován prodej či pronájem.
Úřad průmyslového vlastnictví: http://upv.cz/cs/upv/uredni-deska/Uredni-vyveska.html
Úřad vlády ČR: https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=953
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