
 

 

 
 

Připomínky k Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a 
k Akčnímu plánu boje s korupcí na rok 2015 

 
K materiálu předloženému do mezirezortního připomínkového řízení, Vládní koncepce boje s korupcí na léta 
2015 až 2017 (dále jen „Koncepce“) a Akční plán boje s korupcí na rok 2015 (dále jen „Akční plán“), si Vám 
dovolujeme předložit jak obecné připomínky, tak i některá konkrétní doporučení doplnění a návrhy na 
zapracování a věříme v jejich zohlednění při vypořádání připomínek. 
 
Obecné připomínky  
 
Předkládaný materiál se odkazuje na „Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni“ dále jen „Směry“ 
avšak svými prioritami zmíněnému dokumentu zcela neodpovídá. Přestože se materiál na řadě míst 
odkazuje k doporučením či analýzám nadnárodních organizací, kterými je ČR členem, např. GRECO, 
v konkrétních plánovaných opatřeních jim odpovídá jen okrajově či vůbec (př. střet zájmů a financování 
politických stran). 
 
Není zřejmé, na jakém základě byly priority Koncepce vybrány. Věcné odůvodnění tematického zúžení 
priorit oproti předchozím vládním strategiím chybí, např. hodnocení relevance vzhledem k významu 
protikorupčního dopadu atp. Jediným zmíněným argumentem výběru priorit je předchozí nezdar při 
prosazování protikorupčních koncepčních dokumentů. Ani předkládaná Koncepce však nestanoví jasně 
systém odpovědností a pravomocí při formulaci a implementaci vládní protikorupční politiky. Např. 
koordinace politiky je nejasně rozložena mezi více aktérů: Vládu ČR, Ministra pro lidská práva, Meziresortní 
koordinační skupinu a Oddělení boje s korupcí při Úřadu Vlády ČR. Jelikož klíčové postavení v protikorupční 
politice mají jednotlivé resorty, je otázkou, nakolik bude Úřad vlády ČR schopen politiku efektivně 
koordinovat (tj. úkolovat jednotlivé resorty a dohlížet na jejich plnění). Nadresortní koordinace 
protikorupční politiky na úrovni Úřadu Vlády ČR má jistě svoji logiku, ale jen za předpokladu, že ten bude 
mít dostatečné pravomoci politiku řídit, nikoli jen doporučovat postup. Takové pravomoci ale Koncepce 
nepředkládá. Bez jasně stanovených pravomocí a odpovědností jednotlivých aktérů za formulaci a 
implementaci Koncepce a jednotlivých Akčních plánu, kdy řízení protikorupční politiky je v podstatě závislé 
na ochotě jednotlivých resortů úkoly včas plnit, se jejich prosazení jeví neúčinné a nezaručí úspěšnou 
implementaci Koncepce a Akčního plánu. Jasné nastavení pravomocí a odpovědnosti za řízení, koordinaci a 
prosazování protikorupční politiky je nezbytné.  
 
Přestože Směry uvádí platnost dosavadních protikorupčních strategických materiálů do přijetí Koncepce, 
není zřejmé, jak jsou tyto naplňovány, když se stejné úkoly, jejichž realizace má proběhnout do konce tohoto 
roku, objevují v Koncepci na následující období stejně jako v Akčním plánu, avšak v jiném (zpravidla o 
poznání méně ambiciózním) rozsahu. Tato připomínka se uplatňuje i ve vztahu k platnému Plánu 
legislativních prací vlády na rok, který stanoví termíny pro často stejná či obdobně formulovaná opatření 
v Koncepci. Není zřejmé, zda se jedná o změnu termínů platného Plánu legislativních prací vlády či o 
rezignaci na tento závazný dokument. Z pohledu prosazování protikorupční politiky shledáváme dodržení 
aktuálního harmonogramu platného Plánu legislativních prací vlády za zásadní a odmítáme odsouvání úkolů 
z roku 2014 na další roky bez odpovídajícího zdůvodnění. 
 
Jistý nesoulad panuje v definování či vymezení opatření v Koncepci a Akčním plánu. V některých případech 
Koncepce uvádí zcela vágní a obecné vymezení plánovaného opatření a Akční plán je podrobnější, v dalších 
případech je tomu naopak, v horším případě jsou obecně či nedostatečně vymezena opatření v obou 
dokumentech. K tomu podrobné připomínky dále. 

Koncepce postrádá předpokládané termíny plnění, jakož i odpovědností, což budí značnou nejistotu a  



 

 

 

pochybnost o vymahatelnosti navržených opaření. 

 
Konkrétní připomínky 
 
1. Nejasnosti a časový nesoulad připravovaných doprovodných opatření k zákonu o státní službě, 

které mají být vyvíjeny v r. 2015 a absence harmonogramu implementace.  
 
Koncepce (ad 2.1.1) zmiňuje přijetí funkčního zákona o státní službě. Není zřejmé, zda se jedná o zcela nový 
zákon, či zda se má na mysli novela stejnojmenného zákona schválená Parlamentem (sněmovní tisk č. 71).  
Tento nesoulad je vhodné vyjasnit. Schválená novela podle našeho hodnocení nesplňuje deklarované cíle, tj. 
posílení nezávislosti, profesionality a stability ve státní službě, resp. nepředstavuje nezbytné podmínky pro 
jejich naplnění. Akční plán naproti tomu klade důraz na implementaci nového zákona o státní službě. 
Zmíněná novela však klade účinnost zákona k 1.1.2015, resp. 1.7.2015, proto je přítomnost doprovodných 
opatření nezbytná nejpozději k účinnosti zákona nikoli po tomto termínu. Absence takových opatření 
povede k aplikačním problémům a selhání řádné implementace. Proto by mělo být žádoucí implementovat 
podpůrné nástroje co nejdříve a zároveň stanovit detailní harmonogram implementace pro úspěšné spuštění 
reformy státní správy včetně stanovení nákladů a časového rámce.  Ve výčtu úkolů doprovodných nástrojů 
k zákonu o státní službě například absentuje vytvoření nového systému odměňování státních zaměstnanců, 
jenž je pro stabilizaci a profesionalizaci státní správy nezbytný, neb představuje omezení nežádoucího 
politického vlivu na státní zaměstnance a ovlivňování jejich výkonu.   
 
2. Příliš obecné vymezení bodů k posílení transparentnosti a přístupu k informacím (ad 2.1.2 

Koncepce) 
a) Koncepce zmiňuje zefektivnění systému svobodného přístupu k informacím a zpřístupnění dat 

a informací na internetu jen s odkazem na závazky OGP. Osud novely z. o svobodném přístupu 
k informacím vymezené Protikorupční strategií pro období 2013-14, která představovala mj. 
zavedení informačního příkazu a dohledového orgánu a jejich implementaci, zůstává nejasný, ač je 
obsažen v Plánu legislativních prací vlády pro rok 2014. Namísto plánované novely byla připravena 
jen tzv. transpoziční novela evropské směrnice k opakovanému používání dat. Navrhujeme, aby 
zmíněné zefektivnění systému bylo doplněno o prosazení minimálně zmíněných institutů.  

b) Efektivní kontrola povinností plynoucí ze zákona o střetu zájmů a účinný sankční mechanismus 
jsou základními předpoklady pro jeho dodržování a účinnou vymahatelnost. Proto by měly být 
v Akčním plánu lépe vymezen nejen způsob kontroly a vymahatelnosti povinností prokazovat příjmy 
a majetek veřejných funkcionářů, ale lépe by měl být také vymezen způsob kontroly nad dalšími 
ustanoveními zákona o střetu zájmu, např. ohlášení o osobním zájmu. Za vhodné považujeme doplnit 
oba materiály (Koncepci i Akční plán) o zavedení dohledové instituce či minimálně zavedení 
podmínek pro efektivní nezávislou institucionální i veřejnou kontrolu. Mezi tyto podmínky lze 
zařadit zjednodušení a vyšší transparentnost evidence tzv. majetkových oznámení i zavedení 
evidence ohlášení osobního zájmu.  

c) Koncepce pod zpřísněním systému financování politických stran uvádí pouze opatření 
k financování volebních kampaní, která se přímo hospodaření politických stran netýkají. Oproti 
Akčnímu plánu není zmíněn dohledový orgán, ani další vhodná opatření ke ztransparentnění 
hospodaření politických stran. To by mělo být do Koncepce doplněno. Namísto diskutabilního 
zavedení výdajového limitu, který se v některých zemích, např. v Maďarsku, vůbec neosvědčil, by 
bylo vhodné přidat opatření na úpravu volebních kampaní jednotlivých kandidátů podle stejných 
pravidel platných pro volební kampaně politických stran. Transparentní účty by měly být využity i 
pro hospodaření politických stran, nikoli jen pro volební kampaně. Opět není zřejmý nesoulad 



 

 

s Plánem legislativních prací vlády, který předložení novely zákona o sdružování předpokládá na 
podzim 2014 a již v květnu byl na Ministerstvu vnitra připraven. Za předpokladu dodržení Plánu 
legislativních prací vlády by tedy novela financování politických stran měla být předložena do konce 
roku. Koncepce by pak opravdu měla zmiňovat celkovou úpravu volebních kampaní vč. zavedení 
institutu dohledu  a dalších nástrojů.  

3. Nejasné nebo chybné nastavení některých úkolů v oblasti nakládání s majetkem státu 
 
Úvodní část kapitoly (ad Koncepce 2.1.3) zmiňuje velmi obecně cíl vedoucí k odstranění všech forem 
plýtvání veřejnými prostředky, aniž by tyto formy jakkoli vymezil. Je proto s podivem, že navrhované kroky 
neobsahují zpracování, resp. dokončení, vlastnické politiky státu, která by mohla být základním 
východiskem pro hodnocení nakládání s veřejnými prostředky. Z obecného předpokladu „posílení řídicího 
a kontrolního systému veřejné správy“ není zřejmé, zda se zmíněné opatření vztahuje k připravovanému 
zákonu o vnitřní kontrole či zda má předkladatel na mysli jiné blíže nekonkretizované opatření. 
 
3.1 K novému zákonu o veřejných zakázkách (NZVZ) 

a) Zachovat stávající limity pro zakázky malého rozsahu (ZMR) se dlouhodobě jeví jako 
korupčně rizikové. Současné limity pro VZMR jsou vzhledem k zahraniční praxi velmi vysoké. Činí 
značnou část systému veřejných zakázek korupčně zranitelnější, snižují potenciál hospodářské 
soutěže a ohrožují hospodárné vynakládání veřejných prostředků. Doporučujeme otázku limitů pro 
ZMR řešit a neodkládat problém stranou. S tím souvisí i další požadavek, tj. zabránit účelovým 
nezákonným dělením veřejných zakázek. Právě vyšší limity pro ZMR usnadňují dělení zakázek na 
menší.  

b) Chybí jasnější požadavek na zefektivnění a zjednodušení současného informačního systému 
veřejných zakázek. Stávající informační systém, který je založen na provozu několika tisíců profilů 
zadavatelů, je velmi komplikovaný, vykazuje nepřesnosti, je obtížně kontrolovatelný a není schopen 
generovat souhrnná data pro korekci politiky veřejných zakázek. Přitom adekvátním řešením mělo 
být spuštění Národního elektronického nástroje (NEN), který byl na MMR již vyvinut a měl být 
spuštěn.  
V této souvislosti je nutné řešit také adekvátní vymahatelnost publikačních povinností, jelikož 
dosavadní dohledová praxe ÚOHS je v této oblasti velmi nekonzistentní. 

c) Nemožnost optimálně nastavit hodnotící kritéria v NZVZ. Pro dosažení optimálního výsledku 
soutěže o zakázku musí být hodnotící kritéria nastavena vždy podle konkrétního předmětu 
poptávky. Z tohoto důvodu nelze v ZVZ definovat hodnotící kritéria příliš úzce. Řešení by se tak mělo 
zaměřit na tvorbu vhodných metodik hodnocení nabídek v určitých nákupních kategoriích – tj. určitý 
category management pro hodnocení nabídek.  

d) Chybí systémové řešení střetu zájmů dodavatelů a třetích osob (mimo zadavatele a dodavatele), 
které jsou najímány na různé úkony v souvislosti s přípravou a realizací veřejných zakázek.  
Současný ZVZ reguluje propojenost technického dozoru investora s dodavatelem stavebních prací a 
nepřipouští účast administrátora veřejné zakázky v soutěži. Nejsou však regulovány další možné 
střety zájmů, např. propojenost mezi projektantem a technickým dozorem. Vůbec není střet zájmů 
regulován mimo oblast stavebních prací.    
 

3.2. Namísto tvorby nové Strategie elektronizace 2016 – 2020 doporučujeme nejprve přistoupit 
k vyhodnocení strategie původní, zejména identifikovat příčiny selhání v implementaci NEN.  
 

3.3. Doporučujeme podstatně rozšířit sadu metodik pro zadavatele, která by obsahovala krom 
metodiky zadání i další návody pro všechny fáze nákupního cyklu v intencích naplňování 
rozpočtových zásad 3E (tj. standardy pro vymezení předmětu zakázky, hodnotících kritérií, 
technických a kvalifikačních požadavků, smluvních podmínek, nastavení způsobu řízení a kontroly 
veřejných zakázek atp.). 

 



 

 

  
4. Podpora aktivního občanství 
 
Generální připomínka se týká stanovení cílů celé oblasti a jednotlivých navržených opatření. Oblast je 
nazvána podporou aktivního občanství, jejímž vyústěním je pak dle Koncepce legislativní opatření. Pokud 
bychom tedy považovali za cíle Koncepce podporu aktivního občanství a legislativní opatření, není zřejmé, 
jakým konkrétním způsobem či způsoby jich bude dosaženo.  
 
Aktivní občanství představuje koncept občanských práv a povinností v celé řadě oblastí občanské 
společnosti od kulturních, politických po environmentální aktivity na místní, regionální, národní a dalších 
úrovních.  Participation in civil society, community and/or political life, characterised by mutual respect and 
non-violence and in accordance with human rights and democracy.(The research project on “Active 
Citizenship for Democracy,” coordinated by the European Commission’s Centre for Research on Lifelong 
Learning (CRELL),(Hoskins, 2006): 
 
Spojovat tedy aktivní občanství výhradně s podporou oznamování korupce a ochrany oznamovatelů korupce 
působí bez dalšího kontextu v Koncepci zavádějícím dojmem. Navíc v současné literatuře k uvedenému 
tématu, není téma whistleblowingu spojováno s aktivním občanstvím, jakož spíše s ochranou veřejného 
zájmu v rámci zaměstnaneckých poměrů; stejně tak oblast aktivního občanství málokdy zahrnuje jako jednu 
z oblastí téma whistleblowingu. Nadto oznamování korupce představuje pouze výsek z oznamovaných 
jednání, tzn., že i terminologicky je případný cíl nové legislativy chybně definován a nepamatuje na celou 
řadu trestních i netrestních jednání mimo oblast korupce (zdraví a bezpečnost osob, životní prostředí atp.) 
Ochrana oznamovatelů nekalých jednání, jakkoliv má celospolečenské dopady, není dle našeho názoru 
vhodně zahrnuta do oblasti aktivního občanství, ač zahrnutí tohoto opatření do Koncepce i Akčního plánu 
vítáme 

Whistleblowing je fenomén, který je zkoumán (a to především, pokud hovoříme o legislativních řešeních) 
samostatně. Navrhujeme tedy oblast pojmenovat jednoznačněji: Ochrana oznamovatelů nekalých jednání. 

Uváděná „jistá kontroverze“ není blíže specifikována, není zřejmé, na co se autoři Koncepce odkazují. Téma 
by nemělo být v samotném dokumentu již předem démonizováno. Je samozřejmě korektní uvést existující 
sociologická data, dokládající negativní vnímání oznamovatelů napříč státy EU. Je jistě třeba investovat 
kapacity do přípravy legislativního řešení a analyzovat související problémy. Uváděná „důsledná analýza“ 
s naznačeným budoucím obsahem je ovšem poměrně vágní, kdy není zřejmé, co je například myšleno 
relevantními daty z terénu či konzultacemi. Domníváme se, že je třeba vyjít z nedávných, již existujících 
analýz současné legislativní situace (dále např. Pichrt, Whistleblowing) a na jejich základě hledat již 
konkrétní řešení za užití komparativních analýz zahraničních právních úprav (např. nově slovenské právní 
úpravy). Analýza celého problému byla nadto provedena samotným Úřadem Vlády jako podklad pro věcný 
návrh zákona v roce 2012. Jako další podkladová data je možné využít studie publikované naší organizací či 
Transparency International. Centrum pro oznamovatele postrádá cíle, jakož i odůvodnění. Není zřejmé, 
z čeho autoři vychází, když ke zkoumání volí jako možný nástroj ochrany oznamovatelů právě centrum pro 
oznamovatele.  

Koncepce by měla jednoznačně cílit na legislativní možnosti ochrany oznamovatelů na základě analýz Úřadu 
vlády, akademické obce, nadnárodních organizací či neziskového sektoru. (i v rámci již existující legislativy – 
oblasti ochrany svědka, účinné lítosti atp.). Právě předložení věcného návrhu zákona na ochranu 
oznamovatelů nekalých jednání by mělo být cílem opatření, nikoli další analýza, např. centra pro 
oznamovatele. 

Pokud zůstane v Koncepci zachována oblast podpory aktivního občanství, pak by měla být konkretizována 
opatření, která k takové podpoře povedou. Jak bylo naznačeno výše, ochrana oznamovatelů takto být 
klasifikována nemůže. Vhodnější se jeví institucionální podpora a koordinace občanského vzdělávání jako 



 

 

nástroje obnovení či posílení důvěry občanů v demokracii a její instituce. Rovněž lze občanské vzdělávání 
vnímat jako prostředek posílení transparentnosti rozhodovacích procesů ve veřejné správě právě skrze 
posílení občanské participace. V tomto směru lze vycházet jak ze zahraniční zkušenosti (mj. Německo, 
Rakousko, Nizozemí), tak z analytických a dalších prací Centra občanského vzdělávání při Masarykově 
Univerzitě v Brně. Minimálním opatřením by mělo být zahájení diskuse nad principy občanského vzdělávání, 
příprava koncepce občanského vzdělávání a jeho prosazení do vzdělávacího systému a odpovídající alokace 
veřejných prostředků na jeho koordinaci a realizaci.  

Za Oživení, o.s. 

Mgr. Lenka Petráková 

Praha, 5.11.2014 

 


