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Pololetní vysvědčení vládě ČR v boji proti korupci 

Zpráva o hodnocení jednotlivých předmětů 

 
Současná vláda ČR proklamuje boj proti korupci jako jednu ze svých hlavních priorit. Toto 

nezávislé hodnocení předních českých protikorupčních organizací přináší v polovině běhu 

Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (dále jen Strategie) hodnocení 

jedenácti hlavních programových oblastí, jež hodnotitelé považují za prioritní a kterým by se 

v rámci plnění vládní protikorupční strategie mělo věnovat nejvíce pozornosti a úsilí. 

Nejedná se o hodnocení současného stavu v jednotlivých oblastech, ale o hodnocení 

protikorupční strategie, posunu v jednotlivých oblastech a snahy vlády přijímat potřebná 

systémová opatření. 

Vysvědčení obsahuje slovní hodnocení pro pochopení souvislostí a celkovou známku 

za jednotlivé „předměty“. Přidělené známky na vysvědčení odráží běžnou školní klasifikaci (1 až 

5). Hodnocení připravily organizace Ekologický právní servis, Oživení, Otevřená společnost – 

projekt Otevřete.cz, Transparency International – Česká republika a Zelený kruh. 

 

Prioritní oblasti pro boj s korupcí v ČR Hodnocení 

Chování vlády v boji proti korupci uspokojivé 

Kvalita úřadů 3 

Samospráva 3 

Veřejné zakázky 3 

Svobodný přístup k informacím 5 

Kontrola 4 

Justice 2 

Policie ČR 3 

Střet zájmů 4 

Financování politických stran 3 

Ochrana oznamovatelů 2 

Tvorba zákonů 3 
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Hodnocení prioritních oblastí: 
 

1. Kvalita úřadů 

Celková známka: 3 

Gestor: Ministerstvo vnitra 

Termín plnění úkolu: splněno 

 
Kvalitní zákon o úřednících v České republice citelně chybí. Přestože byl přijat již v roce 2002, 
dosud nevstoupil v účinnost (byl např. zdržován opakovanými novelami). Poslední z novel prošla 
parlamentem na přelomu minulého roku. Neexistence bariéry mezi státní správou a politickou 
reprezentací přitom zvyšuje rizika korupce a klientelismu.  

Ministerstvo vnitra dle plánu předložilo v létě 2011 věcný záměr, teze nové úpravy jsou nyní 
v meziresortním připomínkovém řízení. Je třeba ocenit práci Ministerstva vnitra, které se zjevně 
pohybuje v politickém minovém poli. Za hlavní riziko považujeme to, že se nepodaří dosáhnout 
politické shody na jednom ze základních parametrů návrhu, totiž jak provést oddělení státní 
správy od politiků. Předsedové stran jasně deklarovali, že toto oddělení vnímají jako politický, 
nikoliv odborný problém. Riziko vidíme také v opakovaně vyhýbavém přístupu návrhu 
k problematice ochrany oznamovatelů.  
 
+ Ministerstvo vnitra dodržuje termíny, tým ministerstva se zdá být odhodlán splnit úkol i 

v politicky složité situaci. 

+ Ministerstvo vnitra své návrhy poměrně široce konzultuje. 

- Klíčové téma zákona – oddělení státní správy od politiků – je řešeno po politické linii. 

- Za riziko považujeme opakovaně vyhýbavé stanovisko návrhu k problematice ochrany 
oznamovatelů. Věcný záměr i teze zákona počítají s obdobnou úpravou, jaká je v zákonu 
o krajských a obecních úřednících. To by ale znamenalo, že ohlášení korupce (zejména 
korupce nadřízeného) by pro úředníka bylo protizákonné, protože by v případě oznámení 
podezření musel postupovat v rozporu se zákonem o úřednících. To jde zcela proti logice 
připravované úpravy ochrany oznamovatelů. 

- Podle tezí nemají být v režimu tohoto zákona úředníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Přitom není důvod, proč by na jeho úředníky neměla pravidla hry dopadat. 

 
 

2. Samospráva  

Celková známka: 3 

Gestor: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo kultury 

Spolugestor: Ministerstvo spravedlnosti 

Termín plnění úkolu: nesplněn 

Plnění této prioritní oblasti je v zásadě závislé na přijetí novel zákonů o územních samosprávných 
celcích. Jejich předložení se nyní nachází oproti harmonogramu v mírném prodlení. Úkoly 
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ve Strategii směřují ke zvýšení transparentnosti hospodaření s majetkem samospráv,  
vymahatelnosti takřka neexistujícího uplatňování náhrady vzniklých škod, posílení práva 
zastupitelů na přístup k informacím, zprůhlednění jednání orgánů samospráv, zaručení 
vyváženější informovanosti občanů a posílení přístupu k přijímání nadstandardů jako je např. 
etický kodex zastupitele. Mezi hodnocení této oblasti by také mohlo být zařazeno rozšíření 
kompetencí dohledu Nejvyššího kontrolního úřadu, který by tak svou činností mohl vykrýt zcela 
hluché místo v systému kontrol při prověřování účelnosti a hospodárnosti nakládání s majetkem 
obcí, a úprava hospodaření obecních firem (tyto body jsou zohledněny v hodnocení předmětu 
Kontrola). 

Při stanovení známky jsme vycházeli z poslední verze návrhu novel, do níž Ministerstvo vnitra 

zapracovalo připomínky z meziresortního připomínkového řízení. Zejména připomínky Svazu 

měst a obcí ČR a samospráv samotných, ale i Ministerstva spravedlnosti, měly na progresivní 

návrhy silně destruktivní dopad. V případě, že v nadcházejícím jednání s předkladatelem bude 

Úřad vlády pevně stát za svými stanovisky směřujícími proti okleštění navrhovaných reforem, 

mohla by tato oblast hodnocení získat známku 2.  

 
 
2.1 Nakládání s majetkem a vymáhání škody 

Známka: 4 

Termín plnění úkolu: nesplněn  

 
+ Novela obsahuje zpřesnění pravidel pro nakládání s nemovitým majetkem, vhodnější 

rozdělení kompetencí mezi radou a zastupitelstvem, povinnost v zápisech z jednání těchto 

orgánů uvádět jmenovitá hlasování o jednotlivých ustanoveních. Rovněž je navržena 

povinnost zveřejňovat většinu uzavřených smluv. 

+ Novela zákona zaručuje občanům možnost u soudu za samosprávu vymáhat způsobenou 

škodu, pokud se jí nedomáhá samospráva samotná, a rovněž soudně napadnout 

protizákonně uzavřenou smlouvu. Samosprávám by mělo být výslovně povoleno na webu 

zveřejňovat videozáznamy z jednání zastupitelstev.  

-  Verze novely je po zapracování připomínek z meziresortního připomínkového řízení oproti 

původnímu návrhu vážně okleštěná. Chybí například úplně pravidla pro nakládání s movitým 

majetkem a porušení povinnosti zveřejňovat smlouvy ani uvádět v zápisech jmenovitá 

hlasování není nijak sankcionováno.  

- Pro vymáhání škody a domáhání se zneplatnění smluv ze strany veřejnosti je nyní navrženo, 

aby žalobu mohla podat pouze skupina občanů (odvozená od velikosti samosprávy) nebo 1/3 

zastupitelů, nikoliv jednotlivec. Rovněž jsou stanoveny zbytečně omezující lhůty pro podání 

žaloby. Alarmujícím zhoršením i oproti platnému znění zákona (nejen zadání Strategie) je 

návrh umožnit radě či zastupitelstvu odhlasovat, že náhradu škody nebude vymáhat vůbec. 

Současný návrh neřeší možnost zveřejnění videozáznamu z jednání zastupitelstva ze strany 

občana. 
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2.2 Přístup členů zastupitelstev samospráv k informacím  

Známka: 2 

Termín plnění úkolu: nesplněn 

 
Součástí příslušného bodu vládní Strategie v gesci Ministerstva vnitra bylo předložit vládě návrh 

novely zákona o obcích, o krajích a o hlavním městě Praze ve smyslu rozšíření a specifikace práv 

jednotlivých členů zastupitelstev na přístup k informacím a dokumentům úřadu územního 

samosprávného celku (zajištění včasné a plné informovanosti členů zastupitelstev před 

hlasováním). 

+ Právo zastupitelů je v návrhu zřetelně rozděleno na interpelační (právo vznášet dotazy, 

připomínky a podněty) a na informační (právo požadovat informace).  

+ Lhůty pro vyřízení interpelace či žádosti o informace byly zkráceny z 30 dnů takto: 

dotazy: 15 dnů; informace: bezodkladně či do 7 pracovních dnů, resp. 3 pracovních dnů 

ve vztahu k jednání zastupitelstva.  

+ Byl zřízen opravný mechanismus pro vůbec nebo nedostatečně vyřízené dotazy (přezkum 

zastupitelstvem).  

- Nevhodnou komplikací a zhoršením proti současnému stavu je, že zastupitel musí žádat 

informace od úředníků prostřednictvím jejich nadřízeného. 

 

2.3 Opatření proti zneužívání radničních periodik  

Známka: 3  

Termín plnění úkolu: nesplněn 

 

Stanovený úkol je plněn pouze částečně. Překladatel (Ministerstvo kultury) navrhlo jen část úprav 

odpovídající úkolům stanoveným ve Strategii (jen novela tiskového zákona). Definice úkolu 

obsahově změnil, vypustil důležité části úkolu. 

 + Je navržena možnost opozice v zastupitelstvu domáhat se prostoru v radničním tisku. 
Možnost domáhat se však neznamená vyváženost a objektivitu. 

- Úprava se nevztahuje na další komunikační kanály (internet, televize, rozhlas).  

- Několik požadavků strategie nebylo vůbec splněno: nebyl zakotven požadavek objektivity a 

vyváženosti pro všechny informační prostředky samospráv a nebyl stanoven vlastní 

kontrolní mechanismus plnění povinností při vydávání radničních periodik a dalších médií 

obce či kraje v podobě komise zastupitelstva. 

 

3. Veřejné zakázky 

Celková známka: 3  

Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj 

Termín plnění úkolu: nesplněn 
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Veřejné zakázky jsou v České republice dlouhodobě korupčně exponovanou oblastí, skrze kterou 

dochází k nežádoucímu vyvádění peněz z veřejných rozpočtů. Proto v protikorupční strategii 

Vlády ČR oprávněně zabírají celkem významný prostor. 

Vláda se při řešení problému korupce a neefektivity ve veřejných zakázkách spoléhá na zlepšení 

pomocí zákonné úpravy o veřejných zakázkách a zřízením tzv. centrálních nákupů. Bohužel však 

tato opatření sama o sobě nemohou stačit pro komplexní reformu systému veřejných zakázek 

s cílem hospodárně a transparentně alokovat veřejné výdaje na zakázky. 

Ve strategii citelně chybí potřeba ucelené politiky veřejných nákupů a zadávání zakázek, které by 

krom právní úpravy zahrnovala zřízení dalších, v moderních státech běžných, institucí. Jejich 

úkolem by bylo zejména zvýšit profesionalitu zadavatelů, nastavit ex-ante a ex-post kontrolní 

postupy veřejných výdajů a stanovit jasné standardy pro projektové řízení a kontrakty mezi 

veřejným a soukromým sektorem včetně jasné osobní odpovědnosti.  

 

3.1 Novela zákona o veřejných zakázkách 

Známka: 3 

Termín plnění úkolu: nesplněn 

+ Obsahuje základní prvky větší transparentnosti zadávacího řízení, realizace zakázek a celého 
domácího trhu s veřejnými zakázkami (dále jen VZ) (snížení limitů pro VZ malého rozsahu, 
povinné zveřejňování klíčových informací o VZ a odůvodnění VZ). 

+ Snižuje možnosti manipulace v zadávacích řízeních a záměrného omezování soutěže 
(omezení zneužívání přísných kvalifikačních podmínek pro účast, zrušení losování uchazečů, 
podstatné prodloužení soutěžních lhůt, povinné používání e-aukcí na vybrané komodity). 

- Z nově stanovených povinností jsou vyjmuti tzv. sektoroví zadavatelé (obchodní společnosti 
většinou ovládané státem nebo samosprávami zajišťující veřejné služby). 

- Nová ustanovení omezují poskytování informací o veřejných zakázkách podle  zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (např. zákaz poskytovat informace 
o nabídkách uchazečů bez ohledu na to, zda se jedná o chráněné informace či nikoli). 

 

3.2 Centrální nákupy 

Známka: 3 

Termín plnění úkolu: splněn 

 

+ Vláda schválila svým usnesením budoucí koncept centralizovaného zadávání na základě 
analýzy Ministerstva pro místní rozvoj. 

+ Ministerstva a další ústřední orgány budou využívat centralizované zadávání zakázek od 1. 7. 
2012. 

- Vláda upustila od běžné zahraniční praxe zřídit jednoho centrálního zadavatele pro potřeby 
všech orgánů veřejné správy. Byla zvolena varianta tzv. resortního centrálního zadávání, tedy 
zřízení jednotlivých centrálních zadavatelů na úrovni jednotlivých ministerstev. Toto řešení 
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nevyužívá hlavní výhody centrálního zadávání, tedy snížení administrativních nákladů a 
získání vyšších úspor z rozsahu pro širokou skupinu zadavatelů včetně samospráv. 

 

4. Svobodný přístup k informacím 

Celková známka: 5  

Gestor: Ministerstvo vnitra 

Spolugestor: Ministerstvo zahraničních věcí 

Termín plnění úkolu: splněn 
 

Cílem této prioritní oblasti měl být návrh na zlepšení systému svobodného přístupu 

k informacím. Ministerstvo vnitra zpracovalo sadu opatření, která však v souhrnu představuje 

zhoršení přístupu a ignoruje některé reálně existující problémy (délka řízení, obstrukce, 

ignorování úpravy opakovaného použití informací a „Open data“, trénink a vzdělávání úředníků 

v oblasti přístupu k informacím). I když se navrhuje i několik pozitivních opatření, převažují 

opatření, která svobodný přístup k informacím ve výsledné podobě zhorší. Tento obrat je 

zejména patrný ze srovnání návrhů, obsažených ve vstupní analýze k plnění úkolu, a návrhů, 

které jsou ve výsledku předloženy. 

+ Vládě byl v termínu předložen materiál, jenž obsahuje několik málo návrhů, která mohou 
přístup urychlit (např. informační příkaz, drobné procesní usnadnění). 

- Cíl úkolu se převrátil a představuje opak původního. Pod stejnými slovy se předkládají návrhy 
na zjednodušení postupu povinných subjektů při vyřizování agendy svobodného přístupu 
k informacím.  

- Materiál neobsahuje prakticky žádnou identifikaci problémů (popisem, kazuistikou, 
kvantifikaci obtíží přístupu k informacím, porušování lhůt, množství neoprávněně 
odmítaných žádostí apod.). 

Vláda navrhla tato opatření, která zhorší přístup k informacím: 

1. umožnit odmítnout tzv. kverulační žádosti BEZ dohledu nezávislé instituce,  
2. omezit přístup k informacím o platech a odměnách z veřejných rozpočtů,  
3. omezit poskytování informací o činnostech ozbrojených sil a sborů, 
4. zrušit povinnost zveřejnit informace poskytnuté žadatelům,  
5. podřídit Infozákon procesu podle správního řádu s vyloučením některých ustanovení, 
6. vyjmout poskytování informací z trestního řízení z působnosti zákona o svobodném 

přístupu k informacím 
 

Naopak vláda neuplatnila tato navrhovaná zlepšení: 

1. zavedení sankcí za porušování zákona o svobodném přístupu k informacím 
2. zkrácené soudní lhůty 
3. zavedení prosazovací instituce – informačního komisaře 
4. zlepšení zveřejňování povinných informací (zavedení publikačních schémat, možnosti 

vymáhat správné zveřejnění) 
5. snížit pro žadatele formality, vedoucí k průtahům 



 

7 
 

5. Kontrola 

Celková známka: 4 

Gestor: Ministerstvo financí, Ministerstvo spravedlnosti 

Termín plnění úkolu: nesplněn 

 
5.1 Anonymní akcie (vlastnické struktury obchodních společností) 

Známka: 3 

Termín plnění úkolu: splněn 

Anonymní společnosti (ať už jde o českou specialitu – akcie na majitele, nebo o společnosti z tzv. 

daňových rájů a jiné formy zakrývání skutečných vlastníků a beneficientů) jsou obrovským 

korupčním rizikem. Studie Centra pro aplikovanou ekonomii ukázala, že anonymní společnosti, 

které se účastní tendrů vypisovaných v rámci veřejných zakázek nebo stáními a obecními 

firmami, mají o 23–70 % větší zisky než ty, jejichž majitelé jsou veřejní. Není přitom nouze 

o indicie, že tyto společnosti v konkrétních kauzách zřejmě zakrývají střet zájmů úředníků nebo 

politiků, kteří takto stojí na obou koncích penězovodu. 

Vláda bohužel dosud nemá jasnou představu, jak problému systémově čelit. Ve strategii jsou 

opatření roztroušena do několika oblastí, přitom problém se netýká jen veřejných zakázek, ale 

také dalších ekonomických vztahů mezi státem a firmami jako je poskytování veřejné podpory, 

prodeje nebo pronájmy majetku atp. 

Do projednávaného zákona o obchodních korporacích byly vloženy v pozměňovacích návrzích 

paragrafy, které mají za cíl eliminovat akcie na majitele do roku 2016. Vláda se nicméně 

v dodatku ke koaliční smlouvě zavázala připravit zvláštní zákon, který by problematiku 

anonymních akciových společností řešil dříve. Výsledkem je návrh zákona o zvýšení 

transparentnosti právnických osob a o změně dalších zákonů.  

+ Vládní návrh zákona o zvýšení transparentnosti právnických osob řeší problém listinných 

akcií na majitele již k datu 1. 1. 2014 a současně novelizuje stávající právní předpisy 

(obchodní zákoník, zákon o cenných papírech, zákon o podnikání na kapitálovém trhu) tak, 

aby vydávání listinných akcií na majitele již nebylo možné. 

+ Dále tento návrh zavádí povinnost všech obchodních společností, které mají příjmy 

pocházející z veřejných rozpočtů, uvádět údaje o tom, kdo je jejich skutečným vlastníkem. 

Tato povinnost přitom dopadá také na její subdodavatele a v určitých případech i na třetí 

osoby. 

+ Návrh zákona o zvýšení transparentnosti právnických osob a o změně dalších zákonů 
pomůže orgánům veřejné moci (např. vyšetřovací orgány, správci daně atd.) odhalit 
konkrétní vlastníky obchodních společností, které uzavírají smlouvy s veřejným sektorem.  

- Vláda zjevně nemá jasný plán, jak problému anonymních vlastníků obchodujících se státem 
a dalšími veřejnými subjekty čelit. Opatření jsou navrhována spíše ad-hoc pod tlakem 
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veřejného mínění než koordinovaným způsobem. Důsledkem je náhrada návrhu zákona 
o obchodních korporacích „provizorním“ návrhem zákona o zvýšení transparentnosti 
právnických osob. 

 

 
5.2 Obchodní společnosti s majetkovou účastí státu a samospráv 

Známka: 5 

Gestor: Ministerstvo financí 

Spolugestor: Ministerstvo vnitra 

Termín plnění úkolu: nesplněn 

 
Úkol tohoto bodu strategie zní: navrhnout zákon, který by zajistil, aby do dozorčích rad podniků 

ovládaných státem nebo samosprávami byli dosazováni experti a nikoli osoby, u kterých je 

(jediná) kvalifikace stranická knížka. Tento úkol míří do černého. Doposud tento proces nebyl 

regulován a zdá se vcelku zřejmé, že nominace byly mnohdy vedeny s jinou motivací, než 

jmenovat do příslušných orgánů odborníky. O tom, že státní firmy nepřímo sponzorují politické 

strany, dnes hovoří i šéf vládní strany. O nebezpečí ovládnutí státních firem ze strany 

organizovaného zločinu a o postupné ztrátě kontroly státu nad firmami hovoří jasně zpráva BIS. 

Za tento nelehký úkol odpovídá Ministerstvo financí, navzdory závažnosti situace se zatím nezdá, 

že by se z tohoto tématu stala jedna z priorit resortu. 

+ Snad jedinou dobrou zprávou je skutečnost, že zástupci Ministerstva financí začali 
komunikovat o problémech s nevládním sektorem – zúčastnili se konference a kulatých stolů 
k problematice státních firem. 

- Analýza je zpožděná o více než půl roku, termín odevzdání byl posunut už podruhé (z června 
2011 na konec na únor 2012).  

- O obsahu návrhu Ministerstva financí se zatím můžeme jen dohadovat, nebyl dosud 
zveřejněn. 

- Úkol zjevně není pro ministra financí ani premiéra prioritou – a to přes znepokojivá zjištění 
BIS a zjevnou naléhavost problému. 

 

5.3 Rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu 
 
Známka: 3 

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti 

Spolugestor: Ministerstvo vnitra 

Termín plnění úkolu: splněn 

 
Vláda se zavázala předložit parlamentu návrh, který by rozšířil kontrolní pravomoc Nejvyššího 

kontrolního úřadu (dále NKÚ) na hospodaření obcí. To bezesporu vnímáme jako krok správným 

směrem. Vláda však „opomněla“ na důležitou mezeru v kontrole veřejných financí – NKÚ nemá a 

podle vládní novely by ani neměl mít možnost kontrolovat firmy, ve kterých má stát nebo 
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samosprávy významný majetkový podíl. Nevládní organizace, NERV i samotný NKÚ na tuto 

mezeru v kontrolním mechanismu dlouhodobě upozorňují. Pro porovnání – všechny sousední 

země své Nejvyšší kontrolní úřady do státních a obecních firem pouštějí. 

Množící se kauzy, které svědčí o nutnosti zvýšené kontroly tohoto typu veřejného majetku, není 

třeba opakovat, ostatně konec minulého roku byl ve znamení mediální diskuze nad možným 

střetem zájmů dlouholetého šéfa ČEZ. Vláda se nepřihlásila k myšlence kontroly státem a obcemi 

vlastněných firem a nechává tak bez dozoru prostředky srovnatelné s objemem státního 

rozpočtu.  

+ Návrh zákona rozšiřující pravomoc NKÚ na hospodaření samosprávných územních celků. 

- Absence externí nezávislé kontroly u státem vlastněných firem, stát tak nechává bez dozoru 
prostředky srovnatelné s objemem státního rozpočtu. 

 
5.4. Zákon o finanční kontrole 
 
Známka: 5 

Gestor:  Ministerstvo financí 

Spolugestor: Ministerstvo vnitra 

Termín plnění úkolu: splněn 

 
- Zákon o finanční kontrole nebyl dosud přijat, jeho návrh byl ze strany Ministerstva 

financí dán k ledu, bez ohledu na názory odborníků. Současný stav nedává finanční 

kontrole a internímu auditu dostatek mechanismů fungování. 

- Vládou byla přijata pouze novela, která bohužel neposiluje nezávislost auditu a auditorů, 

nezvětšuje odpovědnost jednotlivých vedoucích pracovníků ve státní správě 

při kontrole. 

 

6. Justice 

Celková známka: 2 

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti 

Termín plnění úkolu: většina úkolů splněna 

 

Domáhání se práva je v České republice během na dlouhou trať s velmi nejistým výsledkem. 
Státní zastupitelství působilo zvenku dlouho jako černá díra, která pohlcuje informace 
o závažných kauzách korupce a finanční kriminality a žádné nevydává. Korupce je stíhána, ale 
k soudu se dostanou pouze jednodušší případy. Soudům lze vyčítat v některých případech 
neadekvátně nízké tresty, většina závažných kauz se k nim ani nedostane. 

Justice trpí stále velkou závislostí na exekutivě, finančně i manažersky. Obecně málo využívá 
možnost skládat účty přímo veřejnosti, čímž jen nahrává politické nechuti posilovat prvky 
nezávislosti do justičního systému. O otázce reformy justice se velmi dlouho diskutuje s cílem 
nalézt shodu ohledně změn vedoucích k posílení nezávislosti státního zastupitelství a soudů. 
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V tomto směru jsou nejzřetelnější kroky směřující k reformě státního zastupitelství, zatímco 
v oblasti soudnictví je komplexní reforma a zavedení justiční samosprávy odkládáno. 
 

+ V současné době je připraven velmi podrobný věcný záměr nového zákona o státním 
zastupitelství, který by měl být účinný k 1. 1. 2013 a  který výrazným způsobem posiluje 
odpovědnost a nezávislost každého jednotlivého státního zástupce ve vztahu k jim 
dozorované věci a současně omezuje možnosti politického vlivu při jmenování a odvolávání 
funkcionářů státních zastupitelství. 

+ Návrh na zřízení speciálního útvaru při Nejvyšším státním zastupitelství (věcný záměr nového 
zákona o státním zastupitelství) – Úřadu pro boj s korupcí, závažnou finanční kriminalitou a 
terorismem – by měl mít efekt na odstranění místních klientelistických vazeb, důraz 
na specializaci, nezbytnou pro důsledné vyšetřování těchto trestných činů. 

+ Schválení zákona o trestní odpovědnosti právnických osob je důležité protikorupční opatření, 
které umožňuje citelný postih právnických osob, jejichž prostřednictvím dochází k zakrývání 
trestné činnosti. 

+ Novela zákona o znalcích a tlumočnících zavádí možný postih znalců za nekvalitní práci. 

- Otázka posílení institucionální a materiální nezávislosti soudů (změna současného modelu 
správy soudů) se konkrétně neřeší, pouze se otevřela diskuze a předseda vlády přislíbil 
zřízení Nejvyšší soudcovské rady. Posílení nezávislého postavení soudů není sice 
v protikorupční strategii uvedeno, nicméně s ohledem na to, že bez zajištění podmínek 
nezávislé justice nelze realizovat žádnou protikorupční strategii, by i této otázce měla být 
věnována širší pozornost. 

-  Systém celoživotního vzdělávání soudců a státních zástupců prochází změnami, ale zdaleka 
není funkčně dopracován.  

 

7. Policie ČR 

Celková známka: 3 

Gestor: Ministerstvo vnitra 

Termín plnění úkolu: splněn 

 

Policie prošla v posledních letech řadou změn a reorganizací a jako hlavní problém se jeví její 

velká nestabilita a neustálé reorganizace. Reálné výsledky vyšetřování korupce by zasloužily horší 

známku, ale nedávný propadlík se pod tlakem nespokojené veřejnosti v poslední době snaží. Je 

nutné zajištění dostatečné kapacity při vyšetřování závažné finanční a korupční trestné činnosti - 

týmy, operativní práce, odborná kapacita pro finanční a daňové trestné činy a samozřejmě 

součinnost motivovaného a schopného státního zástupce. V oblasti policie jsou úkoly strategie 

postupně plněny. 

+ Policie je v oblasti korupce aktivnější než bylo dříve obvyklé, dochází k vyšetřování větších 
ryb (viz Ředitelství silnic a dálnic, Regionální operační programy a evropské fondy nebo 
některé komunální kauzy). Světlé výjimky u některých kauz výrazně zlepšily průměr 
(statistiky Úřadu pro odhalování korupce a finanční kriminality). 
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+ Útvar odhalování korupce a finanční kriminality v loňském roce dosáhl vyšší úspěšnost 
v zajišťování výnosů z trestné činnosti. 

+ Byla zřízena Generální inspekce bezpečnostních sborů (úkol je splněn, efekt zatím nelze 
z časových důvodů hodnotit). 

- Nedostatečná kapacita vyšetřovacích týmů, nízká odbornost v ekonomických a daňových 
záležitostech. 

- Minimální operativní práce a kriminální zpravodajství, nedostatečný kontakt s kriminálním 
prostředím pro zjišťování operativních poznatků o organizovaném zločinu a korupčních sítích. 

-  Odchody některých zkušených vyšetřovatelů, které nelze snadno a rychle nahradit.  

- Nedostatečná analytická práce policie. Neexistuje analýza korupčních případů, důkazních 
nástrojů, rozsudků a z toho vyplývající obecná koncepce, na jakou korupční problematiku se 
má policie zaměřit a jak strukturovat své týmy. 

- Stále nedostatečná spolupráce a nízká efektivita spolupráce policie s orgány finanční správy a 
dalšími institucemi při vyhledávání a skutečném odčerpávání nelegálních zisků z trestné 
činnosti a praní špinavých peněz.  

- Celoživotní systém vzdělávání policistů nefunguje dobře, k jeho zásadní reformě zatím 
nedošlo.  

 

8. Financování politických stran 

Celková známka: 3 

Gestor: Ministerstvo vnitra, Úřad vlády 

Termín plnění úkolu: nesplněn 

 

Politické strany u nás dále fungují jako tržiště s privilegii a stávají se kořistí zájmových finančních 
skupin nebo místních klientelistických zájmů. Nedostatečná pravidla financování stran, neúplné a  
neprůkazné vykazování výdajů na kampaně a nedostatek reálné kontroly jsou hlavními 
nedostatky systému. Ani štědrá podpora ze státního rozpočtu stranám obvykle nestačí, otevírá se 
prostor pro jejich černé financování a zadlužování, což dále roztáčí spirálu neprůhlednosti. Úkol 
strategie připravit novou regulaci financování stran plní úřady, které dávají dohromady návrhy 
zákonů, ale schází jasné politické zadání a vůle věc prosadit. 
 

+ Ministerstvo vnitra zpracovalo kvalitní a poměrně odvážný návrh nové zákonné úpravy 
(novela zákona o sdružování v politických stranách a zcela nový návrh zákona o veřejném 
dohledu nad financování politických strana a politických hnutí). Novela obsahuje jasné kroky 
k větší transparentnosti financování volebních kampaní. 

+ Strany všeobecně verbálně uznávají potřebu zvýšit transparentnost financování politických 
stran a existují známky možného budoucího konsensu. 

+ Řada politických stran přišla s vlastními nápady a návrhy na zprůhlednění systému (ČSSD, 
Strana Zelených, KDU-ČSL, ODS). 

+ Proběhla řada akcí, které problém analyzovaly a  doporučily vhodná řešení (semináře Cesta, 
TIC). 
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+ Některé strany proaktivně zveřejňují své sponzory a veřejně reportují svoje stranické finance 
nad rámec zákonných povinností (Strana Zelených, Pirátská strana, do určité míry TOP 09). 

- Politická vůle a shoda nad klíčovým aspektem zákona – zřízením úřadu pro dohled nad 
financováním politických stran – je značně nejistá. 

- Návrh legislativní úpravy financování stran stále není na vládě, termín úkolu se neplní. 

- Existuje výrazné riziko, že výsledná podoba legislativních změn bude ve srovnání s návrhem 
méně ambiciózní a spíše kosmetická. 

- Pokračuje praxe „malých poslaneckých domů“ přes asistenty, pronájmy kanceláří, apod.  

- Velmi sporná zůstává reálná výše nákladů politických kampaní („korupčně“ vysoké slevy 
u marketingových agentur pro některé politické strany – např. ČSSD).  

 

9. Střet zájmů 

Přidělená známka: 4 

Gestor: Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo spravedlnosti, Úřad vlády ČR 

Termín plnění úkolu: nesplněn 

 

Pro oblast střetu zájmů je zcela charakteristický dlouhodobý nezájem našich zákonodárců 

postoupit současnou bezzubou právní úpravu jakékoliv diskusi a zpřísnit tak sankční mechanismy 

a postihy, které by veřejné funkcionáře přiměly skutečně oznamovat vlastní střety zájmů. 

Od reparátu snad vládu zachránil jen nezlomný postoj premiéra, který trval na rezignaci vysoce 

postavených politických činitelů. 

+ Složení funkcí a vynesení politické odpovědnosti u několika vysoce postavených veřejných 
funkcionářů, u kterých bylo mimo jiné poukázáno na střet zájmů. 

+ Ve spolupráci se členy zákonodárného sboru došlo k vymezení jasných pravidel k chování 
volených zástupců (příprava pro etický kodex poslance a senátora). 

- Dlouhodobý zdrženlivý přístup našich zákonodárců ke zpřísnění sankčních mechanismů a 
neochota vyvozování nejen politické odpovědnosti na základě zákona o střetu zájmů. 

- Doposud nebyly předloženy návrhy etických kodexů poslance a senátora. 

- Internetový portál centrálního registru evidenčních orgánů byl sice spuštěn na adrese 
www.stretzajmu.cz, tento nástroj směřující k posílení veřejného dohledu však rozhodně 
nesplňuje původně zamýšlený požadavek jednotné centrální evidence a nepřináší jakoukoliv 
pozitivní změnu v usnadnění veřejnosti přístupu do evidencí o oznámeních odevzdávaných 
na základě zákona o střetu zájmů.  

- Nelze však předvídat, v jaké podobě bude Etický kodex pro členy Parlamentu projednán. 
V jednáních pracovní skupiny o vymezení pravidel chování členů parlamentu dochází 
k opouštění významných prvků (např. o využití prostředků na zaměstnávání asistentů, 
zadávání expertíz, využití náhrad). 

- Etický kodex nemá být podle návrhu Ministerstva vnitra pro obce a kraje povinný, ty je tedy 
často nepřijmou anebo přijmou v nevhodné podobě. Navržené ustanovení § 83a je proto 
zbytečné. 
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10. Ochrana oznamovatelů 

Celková známka: 2 

Gestor: Úřad vlády ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Termín plnění úkolu: nesplněn, posunut na 30. duben 2012 

 
Úprava oznamování nekalých činností ve veřejném zájmu, kdy je oznamující osoba chráněna 

před odvetou, je silné protikorupční opatření. První pokus zavést ji v České republice je přínosný 

sám o sobě. 

 
+ Úřad vlády si zajistil kvalitní obšírnou analýzu. 

+ Prvotní nástin legislativního zpracování, předložený poradnímu sboru místopředsedkyně 
vlády, má šanci být základem zlepšení v ochraně oznamovatelů. Navrhuje se specializovaný 
právní předpis, což znamená vyšší míra jistoty, srozumitelnosti a jednotného uplatňování 
celého systému. 

- Návrh je bohužel zúžený jen na oznamování trestných činů, což vystavuje oznamovatele 
riziku, že tuto hranici nemohou předem odhadnout. Problematika ochrany oznamovatelů je 
mnohem  širší, většina oznámení se netýká jednání trestněprávního charakteru. 

- Návrh nepočítá s provázaným systémem interních a externích oznamovacích mechanismů  
např. v situaci, kdy není možné interní způsob využít, nebo v případě, kdy selže. 

 

11. Tvorba zákonů 

Celková známka: 3 

Gestor: Úřad vlády ČR 

Termín plnění úkolu: nesplněn 

 
 
11.1 Legislativní proces 

Známka: 4 

Gestor: Úřad vlády ČR 

Termín plnění úkolu: nesplněn 

 

Vláda ČR doposud nepředložila do připomínkovacího řízení ani jeden ze stěžejních materiálů 

v rámci posilování otevřenosti a korektnosti legislativních procesů naší zákonodárné moci. Již 

nyní je zcela jisté, že vláda nesplní svůj harmonogram. Pochybení je o to závažnější, že 

u některých bodů Strategie se nejedná o právně či technicky složité změny, ale věcně velmi 

jednoduché a drobné úpravy s velkým dopadem na kvalitu českého právního řádu. Vládní 
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koaliční strany také nevyužily možnosti neformálně omezit či zakázat svým poslancům 

předkládání často nekoncepčních a degradujících pozměňovacích návrhů na poslední chvíli.  

+ Předložení návrhu východisek pro vytvoření metodiky hodnocení CIA (Corruption Impact 
Assesment), návrh obsahuje omezení směřující proti zneužívání předkládání pozměňovacích 
návrhů. 

- Přílepky mají stále zelenou – dosud nebyly předloženy novely zákonů o Jednacím řádu 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Senátu Parlamentu ČR. 

- Zpřísnění předkládání poslaneckých pozměňovacích návrhů pouze na projednání výborem. 

- Doposud nebyl učiněn definitivní zákaz neprůhlednému přerozdělování finančních 
prostředků prostřednictvím pozměňovacích návrhů k zákonu o státním rozpočtu (tzv. 
porcování medvěda). 

 
11.2 Právní úprava lobbingu 

Známka: 2 

Gestor: Úřad vlády ČR 

Termín plnění úkolu: plněn 

 
Lobbing je přirozená součást fungování parlamentních demokracií, ale měl by mít stanovená 
pravidla pro své fungování, být dělán transparentně a veřejnost by měla mít informace o tom 
kdo, koho, v čem a za čí peníze lobbuje (registr lobbistů) a jak se návrhy lobbistů promítají 
do zákonů projednávaných sněmovnou (legislativní stopa).  

Vláda měla do konce roku 2011 dostat na stůl analýzu, která by navrhla, jak by měl vypadat český 
zákon regulující lobbing. Zatím se zdá, že Úřad vlády odvedl dobrou práci a předloží analýzu 
s kvalitním a moderním návrhem zákona opřeným o praxi v zahraničí a doporučení 
mezinárodních institucí.  
 
+ Příprava zákona od počátku probíhá v dialogu se všemi zájmovými skupinami a se zapojením 

odborníků.  

+ Zdá se, že na straně Úřadu vlády je vysoká ochota urychlit práce na přípravě zákona tak, aby 
mohl být reálně přijatý ještě touto sněmovnou. 

+ Návrh tak, jak byl zatím nestátním neziskovým organizacím představen, je kvalitní, relativně 
ambiciózní a moderní, je postaven na dobré zahraniční praxi v některých zemích a 
na doporučení OECD. 

- Není jasné, jestli Úřad vlády nebude chtít už předem snižovat laťku, pokud jde o některé 
instituty, které se nemusí líbit poslancům, ale které by mohly přispět k reálné kontrole 
nad dodržováním zákona (institut veřejného deníku schůzek politiků, konstrukce 
dozorového úřadu). 

Pedagogická rada – garanti hodnocení: 

Ekologický právní servis, o. s. 

Garant témat: 1. Kvalita úřadů, 5. Kontrola, 11. Tvorba zákonů 
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Kontakt: Martin Fadrný, e-mail: martin.fadrny@eps.cz, tel.: 775 154 079 

 

Otevřená společnost, o. p. s. – projekt Otevřete.cz 

Garant témat: 2. Samospráva, 4. Svobodný přístup k informacím, 10. Ochrana oznamovatelů 

Kontakt: Oldřich Kužílek, e-mail: kuzilek@otevrete.cz, tel.: 602 358 808 

 

Oživení, o. s. 

Garant témat: 2. Samospráva, 3. Veřejné zakázky, 5. Kontrola (anonymní akcie), 9. Střet zájmů 

Kontakt: Štěpán Rattay, e-mail: stepan.rattay@oziveni.cz, tel.: 777 180 007 

 

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

Garant témat: 5. Kontrola, 6. Justice, 7. Policie ČR, 8. Financování politických stran 

Kontakt: David Ondráčka, e-mail: ondracka@transparency.cz, tel.: 605 814 786 

 

Zelený kruh, o. s. 

Garant témat: 11. Tvorba zákonů 

Kontakt: Petra Humlíčková, e-mail: petra.humlickova@zelenykruh.cz, tel.: 732 685 835 
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