II.
Předkládací zpráva
Vládě je předkládáno zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí
na rok 2019 (dále jen „AP 2019“), který byl prvním akčním plánem, jímž se realizovala
Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 (dále jen „Koncepce“) a rovněž prvním
akčním plánem současné koaliční vlády. Obsahoval proto řadu prioritních legislativních
i nelegislativních úkolů, u kterých lze předpokládat, že v jejich realizaci bude pokračováno
po dobu časové působnosti Koncepce.
Akční plán byl stejně jako v loňském roce postaven na čtyřech prioritách, jimiž jsou:
• výkonná a nezávislá exekutiva,
• transparentnost a otevřený přístup k informacím,
• hospodárné nakládání s majetkem státu a
• rozvoj občanské společnosti.
Akční plán obsahuje zejména opatření nelegislativního charakteru vyplývající ze závazků
České republiky vůči mezinárodním organizacím či iniciativám, jako například Partnerství
pro otevřené vládnutí – OGP. Jinou skupinu tvoří úkoly zabývající se systematickým
a dlouhodobým sběrem a vyhodnocováním dat o korupci v České republice. Další skupinu
opatření představují některá nelegislativní opatření zakotvená předchozími akčními plány,
která však nebyla realizována ve stanoveném termínu. Poslední skupinou jsou úkoly
legislativního charakteru.
Akční plán byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne ze dne 11. března 2019
č. 170, přičemž členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů bylo uloženo
plnit opatření uvedená v Akčním plánu a do 31. ledna 2020 zaslat ministryni spravedlnosti
zprávu o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených v AP 2019 spadajících do jejich gesce
(prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu a řediteli Generální inspekce bezpečnostních
sborů bylo doporučeno postupovat stejně). Na základě takto získaných zpráv byl vytvořen
materiál Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019,
který má být do 31. března 2020 předložen 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 gestor materiál do finální podoby,
která je případně předána k dalšímu zpracování (například 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. Úkoly spojené se zpracováním a předložením návrhu zákona jsou z pohledu
Parlamentu splněny ve chvíli, kdy je zákon schválen oběma komorami.
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.

Stránka 1 (celkem 2)

Z celkového množství 37 úkolů jich bylo 84 % (31) zcela splněno, 5 % (2) splněno částečně
a 11 % (4) splněno nebylo. Z důležitých úkolů, které byly splněny nebo naplňovány průběžně,
se jednalo například o:
• Předložení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů, ve znění pozdějších předpisů;
• Předložení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech
soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů;
• Předložení sektorové analýzy korupce ve zdravotnictví;
• Pokračování v legislativním procesu u návrhu zákona o lobbování a souvisejícího
změnového zákona;
• Plnění závazků v Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí
na období let 2018 až 2020.
Některé přetrvávající úkoly, stejně jako navazující úkoly u vybraných opatření, byly zařazeny
do Akčního plánu boje s korupcí na rok 2020, aby bylo zachováno kontinuální plnění
protikorupčních aktivit vlády.
Předkládaný materiál nemá vliv na princip zákazu diskriminace ani na životní prostředí.
Nemá ani přímý dopad na podnikatelské prostředí a státní rozpočet České republiky.
Materiál byl předložen do mezirezortního připomínkového řízení dne XX března 2020
s termínem pro zaslání připomínek do 10 pracovních dnů (tj. do XX března 2020).
Z 95 oslovených připomínkových míst uplatnilo připomínky XX připomínkových míst,
přičemž YY z nich mělo připomínky zásadní a ZZ doporučující. Výsledky připomínkového
řízení jsou zaznamenány v části materiálu označené č. IV. Materiál je předkládán …
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