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PŘÍLOHA MĚSÍČNÍ ZMĚNOVÉ ZPRÁVY 10/2015
Stav jednotlivých parametrů a články z médií
za měsíc říjen 2015
ČÁST I. Shrnutí hodnot parametrů
Oblast

Předchozí hodnota
09/2015

Název parametru

Efektivita - Stav

Aktuální hodnota
10/2015

Změna

Efektivita - Stav

Podoblast 4.1. Dozorčí rady veřejných podniků

4. Průhledné a
efektivní
investování
veřejných
prostředků

90. Složení dozorčích rad

0%

30 %

75 %

40 %

+ 75 %
+ 10 %

91. Političtí členové dozorčích
rad ve veřejné funkci

0%

30 %

75 %

40 %

+ 75 %
+ 10 %

92. Političtí členové dozorčích
rad z různých částí státního
aparátu

0%

30 %

50 %

40 %

+ 50 %
+ 10 %

93. Jedna osoba nejvýše ve
dvou dozorčích radách

0%

30 %

25 %

40 %

+ 25 %
+ 10 %

94. Odměny členů dozorčích
rad

25 %

100 %

25 %

100 %

0%

95. Povinnost politických
členů dozorčích rad
informovat veřejnost

0%

30 %

0%

0%

- 30 %

96. Nástroje členů dozorčích
rad pro získávání informací

0%

30 %

0%

0%

- 30 %

97. Spolupůsobení politických
členů dozorčích rad při
kontrolách NKÚ

0%

30 %

0%

0%

- 30 %

98. Výběr členů dozorčích rad

0%

30 %

75 %

40 %

+ 75 %
+ 10 %

Podoblast 4.2. Hodnocení investic z pohledu veřejného zájmu
99. Zhodnocení nákladů a
přínosů

0%

1

10 %

0%

10 %

0%
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Předchozí hodnota
09/2015

Název parametru

Efektivita - Stav

4. Průhledné a
efektivní
investování
veřejných
prostředků

Aktuální hodnota
10/2015

Změna

Efektivita - Stav

100. Analýza celkových
nákladů

0%

10 %

0%

10 %

0%

101. Povinnost politiků
prokázat předem užitečnost
nákladnější veřejné investice

0%

10 %

0%

10 %

0%

102. Identifikace potřeb
občanů

0%

10 %

0%

10 %

0%

103. Zvážení alternativ

0%

10 %

0%

10 %

0%

104. Vyhodnocení alternativ

0%

10 %

0%

10 %

0%

105. Standardizované
hodnocení dopadů

0%

10 %

0%

10 %

0%

106. Zveřejnění podkladů k
plánovaným veřejným
investicím

25 %

20 %

25 %

20 %

0%

Podoblast 4.3. Nástroje proti šití veřejných zakázek na míru
107. Otevřenost soutěží o
veřejné zakázky

50 %

100 %

50 %

100 %

0%

108. Položkový rozpočet pro
standardizovatelné veřejné
zakázky

50 %

50 %

60 %

50 %

+ 10 %

109. Omezení technických
kvalifikačních kritérií na
jedno

25 %

50 %

25 %

40 %

- 10 %

110. Zaplacení části ceny až
po provedení zakázky

0%

0%

0%

0%

0%

111. Zákaz vícenákladů

50 %

100 %

50 %

100 %

0%

112. „Soupisky
subdodavatelů“ a zákaz
„kopat za více týmů“

25 %

100 %

25 %

100 %

0%

113. Standardizovaná smlouva
na veřejné projekty

0%

0%

0%

0%

0%
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Předchozí hodnota
09/2015

Název parametru

Efektivita - Stav
114. Externalizované
hodnocení nabídek

0%

0%

Aktuální hodnota
10/2015

Změna

Efektivita - Stav
0%

0%

0%

Podoblast 4.4. Rozkrytí konečných vlastníků firem získávajících veřejné prostředky

4. Průhledné a
efektivní
investování
veřejných
prostředků

115. Transparentní vlastnická
struktura příjemců veřejných
prostředků

50 %

40 %

75 %

60 %

+ 25 %
+ 20 %

116. Důvodné výjimky z
pravidla transparentnosti
vlastnických struktur

50 %

30 %

50 %

60 %

+ 30 %

117. Prohlášení o vlastnické
struktuře

0%

30 %

25 %

60 %

+ 25 %
+ 30 %

118. Doložení vlastnické
struktury

0%

30 %

25 %

60 %

+ 25 %
+ 30 %

119. Doložené vlastnické
struktury u zahraničních
společností s listinnými
akciemi

0%

30 %

25 %

60 %

+ 25 %
+ 30 %

120. Kontrola předložených
vlastnických struktur

0%

30 %

0%

30 %

0%

121. Doba odkrytí vlastnických
struktur

0%

30 %

0%

30 %

0%

122. Aktualizace vlastnických
struktur

0%

30 %

0%

30 %

0%

123. Krytí skutečných
vlastníků společností nesmí
podléhat advokátnímu
tajemství

0%

0%

0%

0%

0%

124. Omezení dominantního
postavení osob, jejichž firmy
získávají veřejné prostředky

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Podoblast 4.5. Férové hodnocení veřejných zakázek
125. Široké oborové seznamy
expertů pro hodnocení
zakázek

0%

3

0%

0%
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Předchozí hodnota
09/2015

Název parametru

Efektivita - Stav

4. Průhledné a
efektivní
investování
veřejných
prostředků

Aktuální hodnota
10/2015

Změna

Efektivita - Stav

126. Náhodný počítačový
výběr hodnotitelů z
expertních seznamů

0%

0%

0%

0%

0%

127. Distanční a prezenční
hodnocení nabídek

0%

0%

0%

0%

0%

128. Počítačová analýza
činnosti hodnotitelů

0%

0%

0%

0%

0%

129. Veřejná kontrola
softwaru vybírajícího
hodnotitele a analyzující jeho
činnost

0%

0%

0%

0%

0%

130. Sankce pro hodnotitele
za manipulaci hodnocení

0%

0%

0%

0%

0%

Vysvětlivky
Efektivita
0 % - nulová
25 % - částečná
50 % - poloviční
75 % - významná
100 % - plná
Stav
0 % - Problém: Média hlásí případy/problémy, ale systémové řešení se nehledá
10 % - Diskuze: Diskutuje se systémové řešení mezi odbornou veřejností
20 % - Dobrovolná řešení: Objevují se dobrovolná řešení
30 % - Snaha: Existuje politický závazek řešit problém
40 % - Ministerstvo: Ministerstvo připravuje návrh řešení
50 % - Vláda: Návrh je ve vládě
60 % - Sněmovna: Návrh je v Poslanecké sněmovně
70 % - Senát: Návrh je v Senátu
80 % - Schválen: Právní předpis je schválen
90 % - Účinný: Právní předpis je účinný
100 % - Funguje: Právní předpis je účinný a funguje
Změny:
(i) regres
(ii) žádný pokrok
(iii) omezený pokrok
(iv) určitý pokrok
(v) značný pokrok
(vi) zcela naplněno
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ČÁST II. Podrobné informace o stavu parametrů
OBLAST 4. PRŮHLEDNÉ A EFEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ
Aktuální hodnota 10/2015: 23,8 %
Hodnota 09/2015: 17,9 %
Základní hodnota k 01/09/2015: 17,4 %
Ministerstvo financí přislo s návrhem věcného záměru zákona o obsazení a nominace osob
do dozorčích rad státem vlastněných podniků, který ovšem řeší pouze část problémů.
Problém absence hodnocení smysluplnosti a efektivity veřejných investic (ex-post či exante), na který upozorňuje Nejvyšší kontrolní úřad, není řešen vůbec. Evropské i národní
fondy se proto ve značném množství případů nadále utrácejí proto, aby se rychle utratily a
vyčerpaly bez ohledu na jejich budoucí přínos. Veřejné zakázky jsou dlouhodobou Achillovou
patou české veřejné správy. Jejich zadávání, nesrovnalosti či případné korupční kauzy jsou
monitorovány na www.vsechnyzakazky.cz, podrobné sledování chyb jednotlivých veřejných
zadavatelů je monitorováno na www.zindex.cz. Největším problémem veřejných zakázek je
často naříkaná a v některých případech i prokázaná kartelizace, která činí z České republiky
zemi s nejnižším podílem malých a středních podniků na veřejných zakázkách, což dále
snižuje kvalitu a zvyšuje cenu, jež veřejné instituce za veřejné zakázky v konečném důsledku
platí. Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek se bohužel, jak se v tuto chvíli zdá,
pouze snaží minimalisticky transponovat nové evropské směrnice, místo snahy o řešení
existujících problémů. Do návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek bylo vloženo řešení
otázky odkrývání skutečných konečných vlastníků společností získávající veřejné zakázky
v návaznosti na transpozici evropské směrnice proti praní peněz. Nefunkční a snadno
manipulovatelné hodnocení nabídek veřejných zakázek je prvkem nezbytně vyplývajícím
z kartelizovaného prostředí veřejných zakázek. O to více zaráží absence vůle ze strany
veřejných institucí tento element řešit.
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PODOBLAST 4.1. Dozorčí rady veřejných podniků
Zhodnocení stavu za 10/2015 oproti stavu k 09/2015: omezený pokrok
09/2015 oproti stavu k 01/09/2015: žádný pokrok

Parametr 90 – Složení dozorčích rad
#90 Do dozorčích rad veřejných podniků* by měli být nominovány jednak osoby zastupující

veřejný zájem a jednak odborníci. Všichni by měli být bezúhonní, neměli by být ve střetu
zájmů a měli by mít minimální kvalifikační předpoklady pro výkon funkce v oblasti, ve které
daný podnik působí.
* Veřejným podnikem se rozumí podniky a obchodní společnosti (firmy) vlastněné státem, kraji nebo obcemi.

http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/90

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 75 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(75 % - významná)
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 40 %
09/2015: 30 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 30 %
(40 % - Ministerstvo připravuje návrh řešení)
(30 % - Existuje politický závazek řešit problém)

Zdůvodnění
10/2015: Věcný záměr zákona o výběru osob do řídicích a dozorčích (kontrolních) orgánů
právnických osob s majetkovou účastí státu připravený ministerstvem financí předvídá
stanovení požadavků na osobnostní a odborné předpoklady pro výkon funkcí v těchto
orgánech (bod D. věcného záměru).
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Ministerstvo financí se spolu s neziskovými organizacemi snaží zahájit
přípravu návrhu zákona o nominacích do dozorčích rad podniků poskytujících služby
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veřejného zájmu. Snahy řešit tuto problematiku iniciované senátorem Michálkem lze
registrovat rovněž v Senátu.
Legislativní a jiné odkazy
Návrh věcného záměru zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad
státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9V6D5F06
Konference v Senátu pořádaná Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu (červenec
2015): „Řízení státem vlastněných firem“
http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/9491-v-senatu-probehl-seminar-natema-rizeni-statem-vlastnenych-firemČlánky z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
21.10.2015 Politici jsou v pražských firmách jako doma (Eliška Nová,
Ceskapozice.lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/politici-jsou-v-prazskych-firmach-jako-doma-fe4/tema.aspx?c=A151020_113906_pozice-tema_houd
21.10.2015 Úkol zněl jasně: hlavně nic nepřijmout (David Klimeš, Ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-64766170-ukol-znel-jasne-hlavne-nic-neprijmout
01.10.2015 Babišovy tance kolem trafik pro politiky? ‚Jen zastírací manévry‘ (Filip
Nachtmann, Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/wpSk8/babisovy-tance-kolem-trafik-pro-politiky-jen-zastiraci-manevry
09/2015
22.09.2015 Zatočíme s trafikami, hlásalo ANO. A natlačilo do firem desítky lidí ( Filip
Nachtmann, Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/ipYwa/zatocime-s-trafikami-hlasalo-ano-a-natlacilo-do-firem-desitky-lidi
14.09.2015 S ANO změna nepřišla. Firmy jsou politiků plné. Podívejte se (echo24,
Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/wknCt/s-ano-zmena-neprisla-firmy-jsou-politiku-plne-podivejte-se
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Parametr 91 – Političtí členové dozorčích rad ve veřejné funkci
#91 Osobami zastupujícími veřejný zájem by měly být politici, kteří byli zvoleni do určité
veřejné funkce nebo úředníci, kteří byli do veřejné funkce jmenováni. Do dozorčích rad
by neměli být jmenováni politici, kteří jsou pouze členy stran bez toho, aby byli zvoleni
do veřejné funkce.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/91

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 75 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(75 % - významná)
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 40 %
09/2015: 30 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 30 %
(40 % - Ministerstvo připravuje návrh řešení)
(30 % - Existuje politický závazek řešit problém)

Zdůvodnění
10/2015: Věcný záměr zákona o výběru osob do řídicích a dozorčích (kontrolních) orgánů
právnických osob s majetkovou účastí státu připravený ministerstvem specifikuje, že budoucí
návrh zákona zamezí účasti poslanců a senátorů v uvedených orgánech, a to i po zániku
mandátu, tj. po skončení veřejné funkce, nicméně neřeší tuto otázku u ostatních veřejných
funkcionářů (bod D. věcného záměru).
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Ministerstvo financí se spolu s neziskovými organizacemi snaží zahájit
přípravu návrhu zákona o nominacích do dozorčích rad podniků poskytujících služby
veřejného zájmu. Snahy řešit tuto problematiku iniciované senátorem Michálkem lze
registrovat rovněž v Senátu.
Legislativní a jiné odkazy
Návrh věcného záměru zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad
státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem
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https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9V6D5F06
Konference v Senátu pořádaná Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu (červenec
2015): „Řízení státem vlastněných firem“
http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/9491-v-senatu-probehl-seminar-natema-rizeni-statem-vlastnenych-firemČlánky z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
21.10.2015 Politici jsou v pražských firmách jako doma (Eliška Nová,
Ceskapozice.lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/politici-jsou-v-prazskych-firmach-jako-doma-fe4/tema.aspx?c=A151020_113906_pozice-tema_houd
21.10.2015 Úkol zněl jasně: hlavně nic nepřijmout (David Klimeš, Ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-64766170-ukol-znel-jasne-hlavne-nic-neprijmout
01.10.2015 Babišovy tance kolem trafik pro politiky? ‚Jen zastírací manévry‘ (Filip
Nachtmann, Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/wpSk8/babisovy-tance-kolem-trafik-pro-politiky-jen-zastiraci-manevry
09/2015
22.09.2015 Kleslová končí ve funkci v ANO, exposlanci nebudou ve státních firmách (Josef
Kopecký, iDnes.cz)
http://zpravy.idnes.cz/kleslova-konci-ve-funkci-v-ano-exposlanci-nebudou-ve-statnichfirmach-12b-/domaci.aspx?c=A150922_165519_domaci_pku
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Parametr 92 – Političtí členové dozorčích rad z různých částí státního aparátu
#92 Aby nedocházelo ke střetu zájmů, měl by zvolený politik nebo jmenovaný úředník jako
člen dozorčí rady pocházet z jiné části státního aparátu*.
* Například jestliže vlastníkem veřejného podniku je stát a jeho práva vykonává příslušné ministerstvo
prostřednictvím ministerského úředníka, neměl by být člen dozorčí rady z téhož ministerstva, či dokonce vůbec
být podřízen výkonné moci; politicky nominovaný člen dozorčí rady by mohl být v tomto případě například
členem zákonodárného sboru a pocházet z jiné politické strany než ministr, který je nadřízený úředníkovi, který
za stát v daném podniku vykonává vlastnická práva.

http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/92

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 50 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(50 % - poloviční)
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 40 %
09/2015: 30 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 30 %
(40 % - Ministerstvo připravuje návrh řešení)
(30 % - Existuje politický závazek řešit problém)

Zdůvodnění
10/2015: Věcný záměr zákona o výběru osob do řídicích a dozorčích (kontrolních) orgánů
právnických osob s majetkovou účastí státu připravený mnisterstvem financí předvídá na
obecné úrovni řešení otázky střetu zájmů u kandidátů, jež mají být nominováni do
uvedených orgánů, nicméně nepředvídá konkrétní opatření, jak tomuto střetu zájmů
zabránit (bod D. věcného záměru).
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Ministerstvo financí se spolu s neziskovými organizacemi snaží zahájit
přípravu návrhu zákona o nominacích do dozorčích rad podniků poskytujících služby
veřejného zájmu. Snahy řešit tuto problematiku iniciované senátorem Michálkem lze
registrovat rovněž v Senátu.
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Legislativní a jiné odkazy
Návrh věcného záměru zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad
státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9V6D5F06
Konference v Senátu pořádaná Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu (červenec
2015): „Řízení státem vlastněných firem“
http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/9491-v-senatu-probehl-seminar-natema-rizeni-statem-vlastnenych-firemČlánky z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
21.10.2015 Úkol zněl jasně: hlavně nic nepřijmout (David Klimeš, Ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-64766170-ukol-znel-jasne-hlavne-nic-neprijmout
01.10.2015 Babišovy tance kolem trafik pro politiky? ‚Jen zastírací manévry‘ (Filip
Nachtmann, Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/wpSk8/babisovy-tance-kolem-trafik-pro-politiky-jen-zastiraci-manevry
09/2015
[nezaznamenány]
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Příloha (Měsíční změnová zpráva (10/2015))

Protikorupční barometr ©

Parametr 93 – Jedna osoba nejvýše ve dvou dozorčích radách
#93 Jedna osoba, ať se jedná o osobu zastupující veřejný zájem nebo odborníka, by měla
souběžně sedět v nejvýše dvou dozorčích radách.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/93

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 25 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(25 % - částečná)
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 40 %
09/2015: 30 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 30 %
(40 % - Ministerstvo připravuje návrh řešení)
(0 % - Existuje politický závazek řešit problém)

Zdůvodnění
10/2015: Věcný záměr zákona o výběru osob do řídicích a dozorčích (kontrolních) orgánů
právnických osob s majetkovou účastí státu uvádí, že budoucí návrh zákona bude řešit
otázku kumulace funkcí v řídicích a dozorčích orgánech, ale pouze tak, že bude předmětem
posuzování výboru při výběru nominanta a navíc neříká, jakým způsobem bude tato
kumulace omezena (bod D. věcného záměru).
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Ministerstvo financí se spolu s neziskovými organizacemi snaží zahájit
přípravu návrhu zákona o nominacích do dozorčích rad podniků poskytujících služby
veřejného zájmu. Snahy řešit tuto problematiku iniciované senátorem Michálkem lze
registrovat rovněž v Senátu.
Legislativní a jiné odkazy
Návrh věcného záměru zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad
státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9V6D5F06
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Příloha (Měsíční změnová zpráva (10/2015))

Protikorupční barometr ©

Konference v Senátu pořádaná Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu (červenec
2015): „Řízení státem vlastněných firem“
http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/9491-v-senatu-probehl-seminar-natema-rizeni-statem-vlastnenych-firemČlánky z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
21.10.2015 Úkol zněl jasně: hlavně nic nepřijmout (David Klimeš, Ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-64766170-ukol-znel-jasne-hlavne-nic-neprijmout
09/2015
[nezaznamenány]
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Příloha (Měsíční změnová zpráva (10/2015))

Protikorupční barometr ©

Parametr 94 – Odměny členů dozorčích rad
#94 Osoba zastupující veřejný zájem, jež je v dozorčí radě veřejného podniku z titulu své
politické či úřednické funkce, by měla za výkon funkce v dozorčí radě pobírat pouze odměnu
pokrývající nutné náklady spojené s účastí v dozorčí radě. Osoba, jež je v dozorčí radě
veřejného podniku z titulu svých odborných schopností, by měla za svou činnost pobírat
odměnu odpovídající její manažerské funkci v závislosti na tom, zda funkci v dozorčí radě
veřejného podniku vykonává na plný, částečný či jiný úvazek.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/94

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 25 %
09/2015: 25 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 25 %
(25 % - částečná)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 100 %
09/2015: 100 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 100 %
(100 % - Právní předpis je účinný a funguje)

Zdůvodnění
10/2015: beze změny
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Vládou přijaté zásady odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů
obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33% (usnesení vlády č. 159 ze dne 22.
února 2010) umožňují členům dozorčích rad pobírat za své působení ve funkci plat a bonusy
bez ohledu na jejich kvalifikaci.
Legislativní a jiné odkazy
Usnesení vlády č. 159 ze dne 22. února 2010 - Zásady odměňování vedoucích zaměstnanců a
členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33%, včetně státních
podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN97BPWA9L
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Příloha (Měsíční změnová zpráva (10/2015))

Protikorupční barometr ©

Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
21.10.2015 Úkol zněl jasně: hlavně nic nepřijmout (David Klimeš, Ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-64766170-ukol-znel-jasne-hlavne-nic-neprijmout
09/2015
25.09.2015 MACHÁČEK: Česká televize – Zemanovize (Jan Macháček, Lidovky.cz)
http://www.lidovky.cz/machacek-ceska-televize-zemanovize-duu-/monitor-janamachacka.aspx?c=A150925_131838_monitor-jana-machacka_ELE
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Příloha (Měsíční změnová zpráva (10/2015))

Protikorupční barometr ©

Parametr 95 – Povinnost politických členů dozorčích rad informovat veřejnost
#95 Osoby zastupující v dozorčích radách veřejný zájem by měly mít speciální povinnost
informovat veřejnost o záležitostech v oblastech, kde je veřejný podnik podřízen zákonu
o svobodném přístupu k informacím.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/95

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 30 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 30 %
(30 % - Existuje politický závazek řešit problém)

Zdůvodnění
10/2015: Věcný záměr zákona o výběru osob do řídicích a dozorčích (kontrolních) orgánů
právnických osob s majetkovou účastí státu neřeší otázku informování veřejnosti o
záležitostech podniků s majetkovou účastí státu v oblastech, kde je veřejný podnik podřízen
zákonu o svobodném přístupu k informacím.
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Ministerstvo financí se spolu s neziskovými organizacemi snaží zahájit
přípravu návrhu zákona o nominacích do dozorčích rad podniků poskytujících služby
veřejného zájmu. Snahy řešit tuto problematiku iniciované senátorem Michálkem lze
registrovat rovněž v Senátu.
Legislativní a jiné odkazy
Návrh věcného záměru zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad
státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9V6D5F06
Konference v Senátu pořádaná Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu (červenec
2015): „Řízení státem vlastněných firem“
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Příloha (Měsíční změnová zpráva (10/2015))

Protikorupční barometr ©

http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/9491-v-senatu-probehl-seminar-natema-rizeni-statem-vlastnenych-firemČlánky z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
21.10.2015 Úkol zněl jasně: hlavně nic nepřijmout (David Klimeš, Ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-64766170-ukol-znel-jasne-hlavne-nic-neprijmout
09/2015
22.09.2015 Zatočíme s trafikami, hlásalo ANO. A natlačilo do firem desítky lidí ( Filip
Nachtmann, Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/ipYwa/zatocime-s-trafikami-hlasalo-ano-a-natlacilo-do-firem-desitky-lidi
14.09.2015 S ANO změna nepřišla. Firmy jsou politiků plné. Podívejte se (echo24,
Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/wknCt/s-ano-zmena-neprisla-firmy-jsou-politiku-plne-podivejte-se
11.09.2015 ZVĚŘINA: Kleslová v Praze je smutnou vizí Česka pod vedením ANO (Martin
Zvěřina, Lidovky.cz)
http://www.lidovky.cz/zverina-ze-by-martix-0ly/nazory.aspx?c=A150911_105459_ln_nazory_rof
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Příloha (Měsíční změnová zpráva (10/2015))

Protikorupční barometr ©

Parametr 96 – Nástroje členů dozorčích rad pro získávání informací
#96 Pokud jakýkoli člen dozorčí rady nedostává po určitou dobu požadované informace
od managementu veřejného podniku, měl by mít povinnost požádat k tomuto účelu
o svolání valné hromady, která by tento problém s představenstvem (managementem)
veřejného podniku vyřešila.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/96

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 30 %
09/2015:30 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 30 %
(30 % - Existuje politický závazek řešit problém)

Zdůvodnění
10/2015: Věcný záměr zákona o výběru osob do řídicích a dozorčích (kontrolních) orgánů
právnických osob s majetkovou účastí státu neřeší problém, kdy člen dozorčí rady nedostává
po určitou dobu požadované informace od managementu veřejného podniku a otázku
efektivních nástrojů pro vyřešení tohoto problému.
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Ministerstvo financí se spolu s neziskovými organizacemi snaží zahájit
přípravu návrhu zákona o nominacích do dozorčích rad podniků poskytujících služby
veřejného zájmu. Snahy řešit tuto problematiku iniciované senátorem Michálkem lze
registrovat rovněž v Senátu.
Legislativní a jiné odkazy
Návrh věcného záměru zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad
státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9V6D5F06
Konference v Senátu pořádaná Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu (červenec
2015): „Řízení státem vlastněných firem“
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Příloha (Měsíční změnová zpráva (10/2015))

Protikorupční barometr ©

http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/9491-v-senatu-probehl-seminar-natema-rizeni-statem-vlastnenych-firemČlánky z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
21.10.2015 Úkol zněl jasně: hlavně nic nepřijmout (David Klimeš, Ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-64766170-ukol-znel-jasne-hlavne-nic-neprijmout
09/2015
15.09.2015 Vedení ANO projedná údajný nátlak Kleslové na dozorčí radu ČEZ (ČTK,
Lidovky.cz)
http://www.lidovky.cz/nahravka-odhalila-natlak-kleslove-na-dozorci-radu-cez-hnuti-anokauzu-projedna-1y3-/zpravy-domov.aspx?c=A150915_193147_ln_domov_ELE
11.09.2015 ZVĚŘINA: Kleslová v Praze je smutnou vizí Česka pod vedením ANO (Martin
Zvěřina, Lidovky.cz)
http://www.lidovky.cz/zverina-ze-by-martix-0ly/nazory.aspx?c=A150911_105459_ln_nazory_rof
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Příloha (Měsíční změnová zpráva (10/2015))

Protikorupční barometr ©

Parametr 97 – Spolupůsobení politických členů dozorčích rad při kontrolách
NKÚ
#97 Zvolení politici zastávající funkci v dozorčí radě veřejného podniku by měli díky svému
přístupu k informacím o fungování tohoto podniku spolupůsobit při kontrolní činnosti
Nejvyššího kontrolního úřadu, který daný podnik kontroluje.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/97

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 30 %
09/2015: 30 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 30 %
(30 % - Existuje politický závazek řešit problém)

Zdůvodnění
10/2015: Věcný záměr zákona o výběru osob do řídicích a dozorčích (kontrolních) orgánů
právnických osob s majetkovou účastí státu neřeší otázku spolupůsobení členů dozorčích rad
při kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu vůči těmto podnikům.
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Ministerstvo financí se spolu s neziskovými organizacemi snaží zahájit
přípravu návrhu zákona o nominacích do dozorčích rad podniků poskytujících služby
veřejného zájmu. Snahy řešit tuto problematiku iniciované senátorem Michálkem lze
registrovat rovněž v Senátu.
Legislativní a jiné odkazy
Návrh věcného záměru zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad
státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9V6D5F06
Konference v Senátu pořádaná Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu (červenec
2015): „Řízení státem vlastněných firem“
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Příloha (Měsíční změnová zpráva (10/2015))

Protikorupční barometr ©

http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/9491-v-senatu-probehl-seminar-natema-rizeni-statem-vlastnenych-firemČlánky z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
21.10.2015 Úkol zněl jasně: hlavně nic nepřijmout (David Klimeš, Ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-64766170-ukol-znel-jasne-hlavne-nic-neprijmout
09/2015
22.09.2015 Zatočíme s trafikami, hlásalo ANO. A natlačilo do firem desítky lidí ( Filip
Nachtmann, Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/ipYwa/zatocime-s-trafikami-hlasalo-ano-a-natlacilo-do-firem-desitky-lidi
14.09.2015 S ANO změna nepřišla. Firmy jsou politiků plné. Podívejte se (echo24,
Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/wknCt/s-ano-zmena-neprisla-firmy-jsou-politiku-plne-podivejte-se
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Příloha (Měsíční změnová zpráva (10/2015))

Protikorupční barometr ©

Parametr 98 – Výběr členů dozorčích rad
#98 Stát by se měl pokusit vymezit alespoň obecným způsobem kritéria pro výběr
nepolitických odborníků do dozorčích rad veřejných podniků. Osoby naplňující tato kritéria
by měly být vybírány v otevřeném výběrovém řízení.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/98

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 75 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(75 % - významná)
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 40 %
09/2015:30 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 30 %
(40 % - Ministerstvo připravuje návrh řešení)
(30 % - Existuje politický závazek řešit problém)

Zdůvodnění
10/2015: Věcný záměr zákona o výběru osob do řídicích a dozorčích (kontrolních) orgánů
právnických osob s majetkovou účastí státu předvídá zřízení Vládního výboru pro personální
nominace, otevřeného výběrového řízení a dvoustupňového nominačního procesu pro
posouzení vhodnosti kandidátů na pozice v uvedených orgánech s majetkovou účastí státu.
Výsledky nominačních procesů v obou stupních jsou nicméně pouze doporučujícího
charakteru, což snižuje jejich účinnost a váhu (body B. a C. věcného záměru).
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Ministerstvo financí se spolu s neziskovými organizacemi snaží zahájit
přípravu návrhu zákona o nominacích do dozorčích rad podniků poskytujících služby
veřejného zájmu. Snahy řešit tuto problematiku iniciované senátorem Michálkem lze
registrovat rovněž v Senátu.
Legislativní a jiné odkazy
Návrh věcného záměru zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad
státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem
22

Příloha (Měsíční změnová zpráva (10/2015))

Protikorupční barometr ©

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9V6D5F06
Konference v Senátu pořádaná Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu (červenec
2015): „Řízení státem vlastněných firem“
http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/9491-v-senatu-probehl-seminar-natema-rizeni-statem-vlastnenych-firemČlánky z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
28.10.2015 TRAFIKY VE FIRMÁCH POTOPILY KLESLOVOU. ALE ZDALEKA V TOM NENÍ SAMA
(SIMONA HOLECOVÁ, Neovlivni.cz)
http://neovlivni.cz/trafiky-ve-firmach-potopily-kleslovou-ale-zdaleka-v-tom-neni-sama/
21.10.2015 Úkol zněl jasně: hlavně nic nepřijmout (David Klimeš, Ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-64766170-ukol-znel-jasne-hlavne-nic-neprijmout
01.10.2015 Babišovy tance kolem trafik pro politiky? ‚Jen zastírací manévry‘ (Filip
Nachtmann, Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/wpSk8/babisovy-tance-kolem-trafik-pro-politiky-jen-zastiraci-manevry
09/2015
22.09.2015 Zatočíme s trafikami, hlásalo ANO. A natlačilo do firem desítky lidí ( Filip
Nachtmann, Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/ipYwa/zatocime-s-trafikami-hlasalo-ano-a-natlacilo-do-firem-desitky-lidi
14.09.2015 S ANO změna nepřišla. Firmy jsou politiků plné. Podívejte se (echo24,
Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/wknCt/s-ano-zmena-neprisla-firmy-jsou-politiku-plne-podivejte-se
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Příloha (Měsíční změnová zpráva (10/2015))

Protikorupční barometr ©

PODOBLAST 4.2. Hodnocení investic z pohledu veřejného zájmu
Zhodnocení stavu za 10/2015 oproti stavu k 09/2015: žádný pokrok
09/2015 oproti stavu k 01/09/2015: žádný pokrok

Parametr 99 – Zhodnocení nákladů a přínosů
#99 Než se rozhodne o realizaci projektu placeného z veřejných peněz, je třeba předem

zjistit, kolik takový projekt bude stát a co občanům přinese, a to po celou dobu jeho
očekávané existence.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/99

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 10 %
09/2015: 10 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 10 %
(10 % - Diskutuje se systémové řešení mezi odbornou veřejností)

Zdůvodnění
10/2015: beze změny
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Žádný právní předpis doposud neobsahuje obecnou metodiku postupu a
způsobu provádění veřejných investic, jež by mohla být veřejnými institucemi používána.
Existující materiály buď pouze poukazují na problém absence takové metodiky nebo jen
přebírají business modely ze soukromé sféry, které nejsou vždy vhodné pro posouzení vlivů
veřejných investic, nebo nejsou dostatečně propracované.
Legislativní a jiné odkazy
Kohout, P. a kol., Sborník textů pracovní skupiny pro boj proti korupci, Národní ekonomická
rada vlády, Boj proti korupci, červen 2011
http://www.vlada.cz/assets/ppov/ekonomicka-rada/dokumenty/NERV-Boj-proti-korupci-sbornik.pdf
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Vondráček, O., Havrda, M., 21 receptů – Protikorupční kuchařka, Recept 15: Hodnocení
investic z pohledu veřejného zájmu, prosinec 2013
http://www.korupcejakoparazit.cz/clanek/recept-15-hodnoceni-investic-z-pohleduverejneho-zajmu/
Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
11.10.2015 Proč 72 laviček za evropské peníze? Odpovídat nebudu, vzkázala mluvčí
Boleslavi (Hana Mazancová, Lidovky.cz)
http://www.lidovky.cz/proc-72-lavicek-z-penez-evropske-unie-odpovidat-vam-nebuduvzkazala-mluvci-boleslavi-gmq-/zpravy-domov.aspx?c=A151009_223236_ln_domov_hm
02.10.2015 Jak se utrácí evropské dotace: Mladá Boleslav vysázela u tří paneláků 72
laviček (lou, Ihned.cz)
http://ihned.cz/?m=authors&person[id]=13299270&article[aut_id]=13299270
02.10.2015 Jedna ves, dvě rozhledny. O stamiliony stačí podle starosty jen požádat (Jakub
Pokorný, Idnes.cz)
http://zpravy.idnes.cz/starosta-cerhenic-je-zaroven-namestkem-hejtmana-obec-ziskavamiliony-na-dotacich-g1n-/domaci.aspx?c=A151002_090700_domaci_jkk
09/2015
21.09.2015 Tady je Krtkovo (Martin Šorm, nfpk.cz)
http://www.nfpk.cz/glosy/martin-sorm/4067
15.09.2015 Navrácení polikliniky v Praze 6 zpět pod městskou část (Ing. Petr Soukenka,
nfpk.cz)
http://www.nfpk.cz/aktuality/4059
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Parametr 100 – Analýza celkových nákladů
#100 U veřejných investic je nutné zvažovat nejen náklady investice samotné, ale veškeré její

náklady, tedy rovněž ty náklady, které budou vyplývat z jejího následného provozu a užívání.
Pro zhodnocení celkové udržitelnosti investice lze použít nástroje běžně používané
v podnikatelské praxi.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/100

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 10 %
09/2015: 10 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 10 %
(10 % - Diskutuje se systémové řešení mezi odbornou veřejností)

Zdůvodnění
10/2015: beze změny
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Žádný právní předpis doposud neobsahuje obecnou metodiku postupu a
způsobu provádění veřejných investic, jež by mohla být veřejnými institucemi používána.
Existující materiály buď pouze poukazují na problém absence takové metodiky nebo jen
přebírají business modely ze soukromé sféry, které nejsou vždy vhodné pro posouzení vlivů
veřejných investic, nebo nejsou dostatečně propracované.
Legislativní a jiné odkazy
Kohout, P. a kol., Sborník textů pracovní skupiny pro boj proti korupci, Národní ekonomická
rada vlády, Boj proti korupci, červen 2011
http://www.vlada.cz/assets/ppov/ekonomicka-rada/dokumenty/NERV-Boj-proti-korupci-sbornik.pdf
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Vondráček, O., Havrda, M., 21 receptů – Protikorupční kuchařka, Recept 15: Hodnocení
investic z pohledu veřejného zájmu, prosinec 2013
http://www.korupcejakoparazit.cz/clanek/recept-15-hodnoceni-investic-z-pohleduverejneho-zajmu/
Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
11.10.2015 Proč 72 laviček za evropské peníze? Odpovídat nebudu, vzkázala mluvčí
Boleslavi (Hana Mazancová, Lidovky.cz)
http://www.lidovky.cz/proc-72-lavicek-z-penez-evropske-unie-odpovidat-vam-nebuduvzkazala-mluvci-boleslavi-gmq-/zpravy-domov.aspx?c=A151009_223236_ln_domov_hm
02.10.2015 Jak se utrácí evropské dotace: Mladá Boleslav vysázela u tří paneláků 72
laviček (lou, Ihned.cz)
http://ihned.cz/?m=authors&person[id]=13299270&article[aut_id]=13299270
09/2015
21.09.2015 Tady je Krtkovo (Martin Šorm, nfpk.cz)
http://www.nfpk.cz/glosy/martin-sorm/4067
15.09.2015 Navrácení polikliniky v Praze 6 zpět pod městskou část (Ing. Petr Soukenka,
nfpk.cz)
http://www.nfpk.cz/aktuality/4059
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Parametr 101 – Povinnost politiků prokázat předem užitečnost nákladnější
veřejné investice
#101 Od jisté finanční hranice je nutné stanovit politikům při realizaci jakékoli veřejné
investice povinnost předem prokázat, že s finančními prostředky vybranými od občanů
ve formě daní bude nakládáno efektivně. Investice z veřejných prostředků by měly jít pouze
na projekty, které mají pro občany prokazatelný užitek nebo růstový potenciál,
jako je například chybějící infrastruktura.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/101

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 10 %
09/2015: 10 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 10 %
(10 % - Diskutuje se systémové řešení mezi odbornou veřejností)

Zdůvodnění
10/2015: beze změny
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Žádný právní předpis doposud neobsahuje obecnou metodiku postupu a
způsobu provádění veřejných investic, jež by mohla být veřejnými institucemi používána.
Existující materiály buď pouze poukazují na problém absence takové metodiky nebo jen
přebírají business modely ze soukromé sféry, které nejsou vždy vhodné pro posouzení vlivů
veřejných investic, nebo nejsou dostatečně propracované.
Legislativní a jiné odkazy
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Analýza nákladů a přínosů, Metodická příručka, květen
2004
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/3a86fbee-beab-48cb-8ad1aa9ed89af9bc/1136372212-zpracov-n-anal-zy-n-klad-a-p-nos
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Vondráček, O., Havrda, M., 21 receptů – Protikorupční kuchařka, Recept 15: Hodnocení
investic z pohledu veřejného zájmu, prosinec 2013
http://www.korupcejakoparazit.cz/clanek/recept-15-hodnoceni-investic-z-pohleduverejneho-zajmu/
Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
19.10.2015 Jak narychlo utratit 36 miliard? Železniční plán B: miniopravy lepí dotační díry
(Michal Pavec, Lidovky.cz)
http://byznys.lidovky.cz/zeleznicni-plan-b-miniopravy-lepi-dotacni-diry-polepsi-si-nadrazi-iprejezdy-1w1-/doprava.aspx?c=A151016_164016_ln-doprava_pave
11.10.2015 Proč 72 laviček za evropské peníze? Odpovídat nebudu, vzkázala mluvčí
Boleslavi (Hana Mazancová, Lidovky.cz)
http://www.lidovky.cz/proc-72-lavicek-z-penez-evropske-unie-odpovidat-vam-nebuduvzkazala-mluvci-boleslavi-gmq-/zpravy-domov.aspx?c=A151009_223236_ln_domov_hm
02.10.2015 Jak se utrácí evropské dotace: Mladá Boleslav vysázela u tří paneláků 72
laviček (lou, Ihned.cz)
http://ihned.cz/?m=authors&person[id]=13299270&article[aut_id]=13299270
02.10.2015 Jedna ves, dvě rozhledny. O stamiliony stačí podle starosty jen požádat (Jakub
Pokorný, Idnes.cz)
http://zpravy.idnes.cz/starosta-cerhenic-je-zaroven-namestkem-hejtmana-obec-ziskavamiliony-na-dotacich-g1n-/domaci.aspx?c=A151002_090700_domaci_jkk
09/2015
21.09.2015 Tady je Krtkovo (Martin Šorm, nfpk.cz)
http://www.nfpk.cz/glosy/martin-sorm/4067
15.09.2015 Navrácení polikliniky v Praze 6 zpět pod městskou část (Ing. Petr Soukenka,
nfpk.cz)
http://www.nfpk.cz/aktuality/4059
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Parametr 102 – Identifikace potřeb občanů
#102 Aby bylo možné veřejnou investici správně zacílit, je třeba identifikovat potřeby
občanů, tj. zjistit a přesně popsat, kterým problémům občané čelí. Identifikaci potřeb lze
provést tak, a to zejména na místní úrovni, že se veřejná správa zeptá dotčených občanů.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/102

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 10 %
09/2015: 10 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 10 %
(10 % - Diskutuje se systémové řešení mezi odbornou veřejností)

Zdůvodnění
10/2015: beze změny
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Žádný právní předpis doposud neobsahuje obecnou metodiku postupu a
způsobu provádění veřejných investic, jež by mohla být veřejnými institucemi používána.
Existující materiály buď pouze poukazují na problém absence takové metodiky nebo jen
přebírají business modely ze soukromé sféry, které nejsou vždy vhodné pro posouzení vlivů
veřejných investic, nebo nejsou dostatečně propracované.
Legislativní a jiné odkazy
Vondráček, O., Havrda, M., 21 receptů – Protikorupční kuchařka, Recept 15: Hodnocení
investic z pohledu veřejného zájmu, prosinec 2013
http://www.korupcejakoparazit.cz/clanek/recept-15-hodnoceni-investic-z-pohleduverejneho-zajmu/
Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
11.10.2015 Proč 72 laviček za evropské peníze? Odpovídat nebudu, vzkázala mluvčí
Boleslavi (Hana Mazancová, Lidovky.cz)
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http://www.lidovky.cz/proc-72-lavicek-z-penez-evropske-unie-odpovidat-vam-nebuduvzkazala-mluvci-boleslavi-gmq-/zpravy-domov.aspx?c=A151009_223236_ln_domov_hm
02.10.2015 Jak se utrácí evropské dotace: Mladá Boleslav vysázela u tří paneláků 72
laviček (lou, Ihned.cz)
http://ihned.cz/?m=authors&person[id]=13299270&article[aut_id]=13299270
02.10.2015 Jedna ves, dvě rozhledny. O stamiliony stačí podle starosty jen požádat (Jakub
Pokorný, Idnes.cz)
http://zpravy.idnes.cz/starosta-cerhenic-je-zaroven-namestkem-hejtmana-obec-ziskavamiliony-na-dotacich-g1n-/domaci.aspx?c=A151002_090700_domaci_jkk
09/2015
21.09.2015 Tady je Krtkovo (Martin Šorm, nfpk.cz)
http://www.nfpk.cz/glosy/martin-sorm/4067
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Parametr 103 – Zvážení alternativ
#103 Pro účely zlepšení účelnosti a hospodárnosti je třeba, aby byly předloženy rovněž
alternativy pro řešení problému, jež má být financován veřejnou investicí*.
* Například, je nejvhodnější postavit novou čtyřproudovou dálnici do centra nebo by bylo lepší
opravit stávající silnici a vedle postavit cyklostezku?
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/103

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 10 %
09/2015: 10 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 10 %
(10 % - Diskutuje se systémové řešení mezi odbornou veřejností)

Zdůvodnění
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Žádný právní předpis doposud neobsahuje obecnou metodiku postupu a
způsobu provádění veřejných investic, jež by mohla být veřejnými institucemi používána.
Existující materiály buď pouze poukazují na problém absence takové metodiky nebo jen
přebírají business modely ze soukromé sféry, které nejsou vždy vhodné pro posouzení vlivů
veřejných investic, nebo nejsou dostatečně propracované.
Legislativní a jiné odkazy
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Analýza nákladů a přínosů, Metodická příručka, květen
2004
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/3a86fbee-beab-48cb-8ad1aa9ed89af9bc/1136372212-zpracov-n-anal-zy-n-klad-a-p-nos
Vondráček, O., Havrda, M., 21 receptů – Protikorupční kuchařka, Recept 15: Hodnocení
investic z pohledu veřejného zájmu, prosinec 2013
http://www.korupcejakoparazit.cz/clanek/recept-15-hodnoceni-investic-z-pohleduverejneho-zajmu/
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Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
19.10.2015 Jak narychlo utratit 36 miliard? Železniční plán B: miniopravy lepí dotační díry
(Michal Pavec, Lidovky.cz)
http://byznys.lidovky.cz/zeleznicni-plan-b-miniopravy-lepi-dotacni-diry-polepsi-si-nadrazi-iprejezdy-1w1-/doprava.aspx?c=A151016_164016_ln-doprava_pave
11.10.2015 Proč 72 laviček za evropské peníze? Odpovídat nebudu, vzkázala mluvčí
Boleslavi (Hana Mazancová, Lidovky.cz)
http://www.lidovky.cz/proc-72-lavicek-z-penez-evropske-unie-odpovidat-vam-nebuduvzkazala-mluvci-boleslavi-gmq-/zpravy-domov.aspx?c=A151009_223236_ln_domov_hm
02.10.2015 Jak se utrácí evropské dotace: Mladá Boleslav vysázela u tří paneláků 72
laviček (lou, Ihned.cz)
http://ihned.cz/?m=authors&person[id]=13299270&article[aut_id]=13299270
02.10.2015 Jedna ves, dvě rozhledny. O stamiliony stačí podle starosty jen požádat (Jakub
Pokorný, Idnes.cz)
http://zpravy.idnes.cz/starosta-cerhenic-je-zaroven-namestkem-hejtmana-obec-ziskavamiliony-na-dotacich-g1n-/domaci.aspx?c=A151002_090700_domaci_jkk
09/2015
21.09.2015 Tady je Krtkovo (Martin Šorm, nfpk.cz)
http://www.nfpk.cz/glosy/martin-sorm/4067
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Parametr 104 – Vyhodnocení alternativ
#104 Následně je nutné vyhodnotit varianty zejména z pohledu finanční zátěže
a očekávaných přínosů pro občany a podnikatele, porovnat alternativy a vybrat
tu nejvhodnější pro dané místo a dobu.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/104

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 10 %
09/2015: 10 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 10 %
(10 % - Diskutuje se systémové řešení mezi odbornou veřejností)

Zdůvodnění
10/2015: beze změny
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Žádný právní předpis doposud neobsahuje obecnou metodiku postupu a
způsobu provádění veřejných investic, jež by mohla být veřejnými institucemi používána.
Existující materiály buď pouze poukazují na problém absence takové metodiky nebo jen
přebírají business modely ze soukromé sféry, které nejsou vždy vhodné pro posouzení vlivů
veřejných investic, nebo nejsou dostatečně propracované.
Legislativní a jiné odkazy
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Analýza nákladů a přínosů, Metodická příručka, květen
2004
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/3a86fbee-beab-48cb-8ad1aa9ed89af9bc/1136372212-zpracov-n-anal-zy-n-klad-a-p-nos
Vondráček, O., Havrda, M., 21 receptů – Protikorupční kuchařka, Recept 15: Hodnocení
investic z pohledu veřejného zájmu, prosinec 2013
http://www.korupcejakoparazit.cz/clanek/recept-15-hodnoceni-investic-z-pohleduverejneho-zajmu/
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Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
30.10.2015 Praha pronajímá většinu nebytových prostor pod cenou, ročně tratí až 300
milionů (ČTK, Aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/praha-pronajima-vetsinu-nebytovych-prostor-podcenou-rocne-t/r~b66a48e67ee011e5b6b20025900fea04/
19.10.2015 Jak narychlo utratit 36 miliard? Železniční plán B: miniopravy lepí dotační díry
(Michal Pavec, Lidovky.cz)
http://byznys.lidovky.cz/zeleznicni-plan-b-miniopravy-lepi-dotacni-diry-polepsi-si-nadrazi-iprejezdy-1w1-/doprava.aspx?c=A151016_164016_ln-doprava_pave
11.10.2015 Proč 72 laviček za evropské peníze? Odpovídat nebudu, vzkázala mluvčí
Boleslavi (Hana Mazancová, Lidovky.cz)
http://www.lidovky.cz/proc-72-lavicek-z-penez-evropske-unie-odpovidat-vam-nebuduvzkazala-mluvci-boleslavi-gmq-/zpravy-domov.aspx?c=A151009_223236_ln_domov_hm
02.10.2015 Jak se utrácí evropské dotace: Mladá Boleslav vysázela u tří paneláků 72
laviček (lou, Ihned.cz)
http://ihned.cz/?m=authors&person[id]=13299270&article[aut_id]=13299270
02.10.2015 Jedna ves, dvě rozhledny. O stamiliony stačí podle starosty jen požádat (Jakub
Pokorný, Idnes.cz)
http://zpravy.idnes.cz/starosta-cerhenic-je-zaroven-namestkem-hejtmana-obec-ziskavamiliony-na-dotacich-g1n-/domaci.aspx?c=A151002_090700_domaci_jkk
09/2015
21.09.2015 Tady je Krtkovo (Martin Šorm, nfpk.cz)
http://www.nfpk.cz/glosy/martin-sorm/4067
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Parametr 105 – Standardizované hodnocení dopadů
#105 Paralelně je nutné zavést standardizované hodnocení dopadů investičních projektů
placených z veřejných peněz. Standardy by měly být stejné, ať je projekt hrazen z obecního
rozpočtu či ze státních dotací. Měření nákladů a přínosů pro občany a podnikatele by mělo
být sjednoceno tak, aby bylo možné říci, který projekt má smysl a který nikoli.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/105

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 10 %
09/2015: 10 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 10 %
(10 % - Diskutuje se systémové řešení mezi odbornou veřejností)

Zdůvodnění
10/2015: beze změny
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Žádný právní předpis doposud neobsahuje obecnou metodiku postupu a
způsobu provádění veřejných investic, jež by mohla být veřejnými institucemi používána.
Existující materiály buď pouze poukazují na problém absence takové metodiky nebo jen
přebírají business modely ze soukromé sféry, které nejsou vždy vhodné pro posouzení vlivů
veřejných investic, nebo nejsou dostatečně propracované.
Legislativní a jiné odkazy
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Analýza nákladů a přínosů, Metodická příručka, květen
2004
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/3a86fbee-beab-48cb-8ad1aa9ed89af9bc/1136372212-zpracov-n-anal-zy-n-klad-a-p-nos

36

Příloha (Měsíční změnová zpráva (10/2015))

Protikorupční barometr ©

Vondráček, O., Havrda, M., 21 receptů – Protikorupční kuchařka, Recept 15: Hodnocení
investic z pohledu veřejného zájmu, prosinec 2013
http://www.korupcejakoparazit.cz/clanek/recept-15-hodnoceni-investic-z-pohleduverejneho-zajmu/
Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
29.10.2015 Aby král nebyl nahý (Rut Bízková, blog.aktualne.cz)
http://blog.aktualne.cz/blogy/rut-bizkova.php?itemid=26184
19.10.2015 Jak narychlo utratit 36 miliard? Železniční plán B: miniopravy lepí dotační díry
(Michal Pavec, Lidovky.cz)
http://byznys.lidovky.cz/zeleznicni-plan-b-miniopravy-lepi-dotacni-diry-polepsi-si-nadrazi-iprejezdy-1w1-/doprava.aspx?c=A151016_164016_ln-doprava_pave
11.10.2015 Proč 72 laviček za evropské peníze? Odpovídat nebudu, vzkázala mluvčí
Boleslavi (Hana Mazancová, Lidovky.cz)
http://www.lidovky.cz/proc-72-lavicek-z-penez-evropske-unie-odpovidat-vam-nebuduvzkazala-mluvci-boleslavi-gmq-/zpravy-domov.aspx?c=A151009_223236_ln_domov_hm
02.10.2015 Jak se utrácí evropské dotace: Mladá Boleslav vysázela u tří paneláků 72
laviček (lou, Ihned.cz)
http://ihned.cz/?m=authors&person[id]=13299270&article[aut_id]=13299270
02.10.2015 Jedna ves, dvě rozhledny. O stamiliony stačí podle starosty jen požádat (Jakub
Pokorný, Idnes.cz)
http://zpravy.idnes.cz/starosta-cerhenic-je-zaroven-namestkem-hejtmana-obec-ziskavamiliony-na-dotacich-g1n-/domaci.aspx?c=A151002_090700_domaci_jkk
09/2015
21.09.2015 Tady je Krtkovo (Martin Šorm, nfpk.cz)
http://www.nfpk.cz/glosy/martin-sorm/4067
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Parametr 106 – Zveřejnění podkladů k plánovaným veřejným investicím
#106 Veškeré podklady a vyhodnocení projektů musí být zveřejněny na internetu tak,
aby se občané před realizací investice mohli k záměru vyjádřit.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/106

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 25 %
09/2015: 25 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 25 %
(25 % - částečná)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 20 %
09/2015: 20 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 20 %
(20 % - Objevují se dobrovolná řešení)

Zdůvodnění
10/2015: beze změny
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Žádný právní předpis doposud neobsahuje obecnou metodiku postupu a
způsobu provádění veřejných investic, jež by mohla být veřejnými institucemi používána.
Existující materiály buď pouze poukazují na problém absence takové metodiky nebo jen
přebírají business modely ze soukromé sféry, které nejsou vždy vhodné pro posouzení vlivů
veřejných investic, nebo nejsou dostatečně propracované.
Legislativní a jiné odkazy
Vondráček, O., Havrda, M., 21 receptů – Protikorupční kuchařka, Recept 15: Hodnocení
investic z pohledu veřejného zájmu, prosinec 2013
http://www.korupcejakoparazit.cz/clanek/recept-15-hodnoceni-investic-z-pohleduverejneho-zajmu/
Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
11.10.2015 Proč 72 laviček za evropské peníze? Odpovídat nebudu, vzkázala mluvčí
Boleslavi (Hana Mazancová, Lidovky.cz)
http://www.lidovky.cz/proc-72-lavicek-z-penez-evropske-unie-odpovidat-vam-nebuduvzkazala-mluvci-boleslavi-gmq-/zpravy-domov.aspx?c=A151009_223236_ln_domov_hm
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07.10.2015 Státní peníze přitečou rychleji. Budou mít opět mafie pré? (Petr Holub,
Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/wZsP8/statni-penize-pritecou-rychleji-budou-mit-opet-mafie-pre
05.10.2015 Veřejné zakázky se zase změní, vláda se shodla na změkčení pravidel (Lucie
Stuchlíková, Luboš Kreč, Aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/vlada-schvalila-navrh-zakona-o-zadavani-verejnychzakazek/r~75385f6e6b5011e5adcb0025900fea04/
02.10.2015 Jak se utrácí evropské dotace: Mladá Boleslav vysázela u tří paneláků 72
laviček (lou, Ihned.cz)
http://ihned.cz/?m=authors&person[id]=13299270&article[aut_id]=13299270
02.10.2015 Jedna ves, dvě rozhledny. O stamiliony stačí podle starosty jen požádat (Jakub
Pokorný, Idnes.cz)
http://zpravy.idnes.cz/starosta-cerhenic-je-zaroven-namestkem-hejtmana-obec-ziskavamiliony-na-dotacich-g1n-/domaci.aspx?c=A151002_090700_domaci_jkk
09/2015
21.09.2015 Tady je Krtkovo (Martin Šorm, nfpk.cz)
http://www.nfpk.cz/glosy/martin-sorm/4067
15.09.2015 Navrácení polikliniky v Praze 6 zpět pod městskou část (Ing. Petr Soukenka,
nfpk.cz)
http://www.nfpk.cz/aktuality/4059
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PODOBLAST 4.3. Nástroje proti šití veřejných zakázek na míru
Zhodnocení stavu za 10/2015 oproti stavu k 09/2015: omezený pokrok
09/2015 oproti stavu k 01/09/2015: žádný pokrok

Parametr 107 – Otevřenost soutěží o veřejné zakázky
#107 Veřejné zakázky je nutné co nejvíce soutěžit v otevřeném veřejném řízení, nikoli
v jednacím řízení bez uveřejnění. IT zakázky je třeba soutěžit v režimu soutěžního dialogu.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/107

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 50 %
09/2015: 50 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 50 %
(50 % - poloviční)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 100 %
09/2015: 100 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 100 %
(100 % - Právní předpis je účinný a funguje)

Zdůvodnění
10/2015: beze změny
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Finanční limity pro používání otevřeného řízení jsou podle § 12, odst. 2
současného zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, i navrhovaného nového zákona
(§ 27) ponechány na částce 2 mil. Kč na dodávky a služby a 6 mil. Kč pro stavební práce.
Legislativní a jiné odkazy
Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek
Poslanecká sněmovna (tisk č. 637)
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=637
Vláda
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9VSC8K3C
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Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62419&nr=137~2F2006&rpp=15#lo
cal-content
Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
25.10.2015 GRAFIKA: Konec špatných firem a odtajnění akcií. Co slibuje nový zákon o
zakázkách (Lucie Stuchlíková, Vojtěch Blažek, Aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/grafika-konec-spatnych-firem-a-odtajneni-akcii-coslibuje/r~178c3292766211e58f1e002590604f2e/
20.10.2015 Jak zastavit kyvadlo veřejných zakázek ( David Klimeš , Ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-64762030-jak-zastavit-kyvadlo-verejnych-zakazek
20.10.2015 Lži a fakta o soutěžení 'na cenu' (Jiří Skuhrovec, Aktualne.cz)
http://blog.aktualne.cz/blogy/jiri-skuhrovec.php?itemid=26124
20.10.2015 Nová pravidla pro zakázky: rychleji, snáz, průhledněji ( Vojtěch Blažek, Lucie
Stuchlíková, Ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-64761520-nova-pravidla-pro-zakazky-rychleji-snaz-pruhledneji
19.10.2015 Nechtějme nemožné od veřejných zakázek (Julie Hrstková , Ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-64758640-nechtejme-nemozne-od-verejnych-zakazek
05.10.2015 Vláda schválila zákon o veřejných zakázkách, zbývají čtyři rozpory (ČTK, Ceskajustice.cz)
http://www.ceska-justice.cz/2015/10/vlada-schvalila-zakon-o-verejnych-zakazkach-zbyvajictyri-rozpory/
05.10.2015 Veřejné zakázky se zase změní, vláda se shodla na změkčení pravidel (Lucie
Stuchlíková, Luboš Kreč, Aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/vlada-schvalila-navrh-zakona-o-zadavani-verejnychzakazek/r~75385f6e6b5011e5adcb0025900fea04/
09/2015
17.09.2015 Veřejné instituce letos vypsaly tendry za 180 miliard. Oproti loňsku se tempo
zpomalilo (ČTK, lhp, Ihned.cz)
http://domaci.ihned.cz/c1-64615570-verejne-instituce-letos-vypsaly-tendry-za-180-miliardoproti-lonsku-se-tempo-zpomalilo
14.09.2015 Nová závažná zjištění v kauze jihlavské vody (Miroslav Mareš, nfpk.cz)
http://www.nfpk.cz/glosy/miroslav-mares/4056
14.09.2015 Státních zakázek bez soutěže přibývá. Často bez důvodu, říká šéf NKÚ (Jan
Sůra, iDnes.cz)
http://ekonomika.idnes.cz/nku-kritizuje-rostouci-pocet-zakazek-bez-souteze-fvw/ekonomika.aspx?c=A150911_223201_ekonomika_suj
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Parametr 108 – Položkový rozpočet pro standardizovatelné veřejné zakázky
#108 Pro standardizovatelné zakázky, zejména pro stavební zakázky, by měl být součástí
zadávací dokumentace položkový rozpočet. U každé položky by měl stát definovat, jakou
chce kvalitu u dané položky, například jakou chce kvalitu povrchu dálnice. Za podmínky, že je
kvalitně nadefinován položkový rozpočet, by měla být hlavním hodnotícím kritériem nabídek
cena. Zakázky se nesmí porcovat na menší kusy.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/108

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 50 %
09/2015: 50 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 50 %
(50 % - poloviční)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 60 %
09/2015: 50 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 50 %
(50 % - Návrh je ve vládě)

Zdůvodnění
10/2015:Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek, jenž je v Poslanecké sněmovně
(tisk č. 637), umožňuje zadavateli požadovat, aby byla nabídka předložena jako elektronický
katalog obsahující ceny odpovídající jednotlivým položkám předmětu veřejné zakázky (§
215), nicméně nespecifikuje, že v takovém případě by měla být cena rozhodujícím kritériem.
Zákaz porcování zakázek stejného charakteru na menší kusy existuje jak v současném (§ 13,
odst. 3), tak navrhovaném zákoně (§ 35), není však zřejmé, jak je toto ustanovení vymáháno.
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek, jenž je ve vládě,
umožňuje zadavateli požadovat, aby byla nabídka předložena jako elektronický katalog
obsahující ceny odpovídající jednotlivým položkám předmětu veřejné zakázky (§ 215),
nicméně nespecifikuje, že v takovém případě by měla být cena rozhodujícím kritériem. Zákaz
porcování zakázek stejného charakteru na menší kusy existuje jak v současném (§ 13, odst.
3), tak navrhovaném zákoně (§ 35), není však zřejmé, jak je toto ustanovení vymáháno.
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Legislativní a jiné odkazy
Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek
Poslanecká sněmovna (tisk č. 637)
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=637
Vláda
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9VSC8K3C
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62419&nr=137~2F2006&rpp=15#lo
cal-content
Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
25.10.2015 GRAFIKA: Konec špatných firem a odtajnění akcií. Co slibuje nový zákon o
zakázkách (Lucie Stuchlíková, Vojtěch Blažek, Aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/grafika-konec-spatnych-firem-a-odtajneni-akcii-coslibuje/r~178c3292766211e58f1e002590604f2e/
20.10.2015 Jak zastavit kyvadlo veřejných zakázek ( David Klimeš , Ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-64762030-jak-zastavit-kyvadlo-verejnych-zakazek
20.10.2015 Lži a fakta o soutěžení 'na cenu' (Jiří Skuhrovec, Aktualne.cz)
http://blog.aktualne.cz/blogy/jiri-skuhrovec.php?itemid=26124
20.10.2015 Nová pravidla pro zakázky: rychleji, snáz, průhledněji ( Vojtěch Blažek, Lucie
Stuchlíková, Ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-64761520-nova-pravidla-pro-zakazky-rychleji-snaz-pruhledneji
19.10.2015 Nechtějme nemožné od veřejných zakázek (Julie Hrstková , Ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-64758640-nechtejme-nemozne-od-verejnych-zakazek
05.10.2015 Vláda schválila zákon o veřejných zakázkách, zbývají čtyři rozpory (ČTK, Ceskajustice.cz)
http://www.ceska-justice.cz/2015/10/vlada-schvalila-zakon-o-verejnych-zakazkach-zbyvajictyri-rozpory/
05.10.2015 Veřejné zakázky se zase změní, vláda se shodla na změkčení pravidel (Lucie
Stuchlíková, Luboš Kreč, Aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/vlada-schvalila-navrh-zakona-o-zadavani-verejnychzakazek/r~75385f6e6b5011e5adcb0025900fea04/
09/2015
[nezaznamenány]
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Parametr 109 – Omezení technických kvalifikačních kritérií na jedno
#109 Technická kvalifikační kritéria by měla být omezena na jedno, kterým je realizace
obdobné zakázky, na kterou je vypsána soutěž.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/109

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 25 %
09/2015: 25 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 25 %
(25 % - částečná)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 60 %
09/2015: 50 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 50 %
(50 % - Návrh je ve vládě)

Zdůvodnění
10/2015: Návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek, jenž je v Poslanecké sněmovně
(tisk č. 637), – na rozdíl od evropské směrnice – nevychází z principu, že obecně postačujícím
požadavkem technické kvalifikace, je realizace obdobné zakázky, na kterou je vypsána
soutěž, v minulosti, a že podrobnější technická kvalifikační kritéria slouží k naplnění tohoto
principu.
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek (§ 79, odst. 2), jenž je ve
vládě, na rozdíl od evropské směrnice (čl. 58, odst. 4 a Příloha XII) nevychází z principu, že
obecně postačujícím požadavkem technické kvalifikace, je realizace obdobné zakázky, na
kterou je vypsána soutěž, v minulosti, a že podrobnější technická kvalifikační kritéria slouží k
naplnění tohoto principu.
Legislativní a jiné odkazy
Směrnice 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex%3A32014L0024
Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek
Poslanecká sněmovna (tisk č. 637)
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=637
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Vláda
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9VSC8K3C
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62419&nr=137~2F2006&rpp=15#lo
cal-content
Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
25.10.2015 GRAFIKA: Konec špatných firem a odtajnění akcií. Co slibuje nový zákon o
zakázkách (Lucie Stuchlíková, Vojtěch Blažek, Aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/grafika-konec-spatnych-firem-a-odtajneni-akcii-coslibuje/r~178c3292766211e58f1e002590604f2e/
20.10.2015 Nová pravidla pro zakázky: rychleji, snáz, průhledněji ( Vojtěch Blažek, Lucie
Stuchlíková, Ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-64761520-nova-pravidla-pro-zakazky-rychleji-snaz-pruhledneji
20.10.2015 Jak zastavit kyvadlo veřejných zakázek ( David Klimeš , Ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-64762030-jak-zastavit-kyvadlo-verejnych-zakazek
19.10.2015 Špatné firmy přijdou o zakázky. Nově je starostové budou moci vyškrtnout z
tendru (Vojtěch Blažek, Lucie Stuchlíková, Ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-64758930-spatne-firmy-prijdou-o-zakazky-nove-je-starostovebudou-moci-vyskrtnout-z-tendru
09/2015
23.09.2015 Restart Mořského koníka – vyhraje znovu Kovotour? (Iva Bezděková,
Aktualne.cz)
http://blog.aktualne.cz/blogy/iva-bezdekova.php?itemid=25981

46

Příloha (Měsíční změnová zpráva (10/2015))

Protikorupční barometr ©

Parametr 110 – Zaplacení části ceny až po provedení zakázky
#110 Minimálně 30% z celkové ceny by mělo být zaplaceno až po dokončení a převzetí
zakázky (či jasně specifikované etapy), aby byl vytvořen tlak na zajištění kvality.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/110

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - Média hlásí případy / problémy, ale systémové řešení se nehledá)

Zdůvodnění
10/2015: beze změny
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Nastavení podmínek motivujících dodavatele k zajištění kvality dodávaných
výrobků či služeb v rámci veřejných zakázek současný zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ani nově navrhovaný zákon neřeší.
Legislativní a jiné odkazy
Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek
Poslanecká sněmovna (tisk č. 637)
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=637
Vláda
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9VSC8K3C
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62419&nr=137~2F2006&rpp=15#lo
cal-content
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Kohout, P. a kol., Sborník textů pracovní skupiny pro boj proti korupci, Národní ekonomická
rada vlády, Boj proti korupci, červen 2011 (str. 58-59)
http://www.vlada.cz/cz/ppov/ekonomicka-rada/dokumenty/nerv-boj-proti-korupci--84722/
Vondráček, O., Havrda, M., 21 receptů – Protikorupční kuchařka, Recept 16: Nástroje proti
šití veřejných zakázek na míru, prosinec 2013
http://www.korupcejakoparazit.cz/clanek/recept-16-nastroje-proti-siti-verejnych-zakazekna-miru/
Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
[nezaznamenány]
09/2015
[nezaznamenány]
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Parametr 111 – Zákaz vícenákladů
#111 Hranice, pod kterou by nebylo nutno znovu zadávat zakázku na nepředvídatelné

vícepráce by neměla překročit 10 %. Pokud by dodavatel svou vinou překročil schválený
rozpočet, platil by vícenáklady ze svého.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/111

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 50 %
09/2015: 50 %
Základní hodnota k 01/09/2015): 50 %
(50 % - poloviční)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 100 %
09/2015: 100 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 100 %
(100 % - Právní předpis je účinný a funguje)

Zdůvodnění
10/2015: beze změny
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Existující zákon zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, umožňuje
provádění víceprací bez nutnosti vypsat nové řízení až do 30 % hodnoty původní zakázky (§
23, odst. 7, písm. a), bod 3). Nově navrhovaný zákon o zadávání veřejných zakázek tento
limit rozšiřuje na 50 % (§ 199 (5)).
Legislativní a jiné odkazy
Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek
Poslanecká sněmovna (tisk č. 637)
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=637
Vláda
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9VSC8K3C
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62419&nr=137~2F2006&rpp=15#lo
cal-content
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Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
25.10.2015 GRAFIKA: Konec špatných firem a odtajnění akcií. Co slibuje nový zákon o
zakázkách (Lucie Stuchlíková, Vojtěch Blažek, Aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/grafika-konec-spatnych-firem-a-odtajneni-akcii-coslibuje/r~178c3292766211e58f1e002590604f2e/
20.10.2015 Nová pravidla pro zakázky: rychleji, snáz, průhledněji ( Vojtěch Blažek, Lucie
Stuchlíková, Ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-64761520-nova-pravidla-pro-zakazky-rychleji-snaz-pruhledneji
05.10.2015 Vláda schválila zákon o veřejných zakázkách, zbývají čtyři rozpory (ČTK, Ceskajustice.cz)
http://www.ceska-justice.cz/2015/10/vlada-schvalila-zakon-o-verejnych-zakazkach-zbyvajictyri-rozpory/
05.10.2015 Veřejné zakázky se zase změní, vláda se shodla na změkčení pravidel (Lucie
Stuchlíková, Luboš Kreč, Aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/vlada-schvalila-navrh-zakona-o-zadavani-verejnychzakazek/r~75385f6e6b5011e5adcb0025900fea04/
09/2015
[nezaznamenány]
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Parametr 112 – „Soupisky subdodavatelů“ a zákaz „kopat za více týmů“
#112 Je třeba zavést „soupisky subdodavatelů“ a zákaz „kopat za více týmů.“ Všichni klíčoví
subdodavatelé, kteří dodávají více než 10 % z celkového finančního objemu dodávky, by měli
být uvedeni v nabídce s upřesněním, jakou část zakázky budou plnit. Subjekt, který by byl
hlavním uchazečem, by se v zásadě nesměl účastnit jakýmkoliv způsobem na plnění zakázky,
pokud byla vybrána jiná než jeho nabídka.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/112

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 25 %
09/2015: 25 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 25 %
(25 % - částečná)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 100 %
09/2015: 100 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 100 %
(100 % - Právní předpis je účinný a funguje)

Zdůvodnění
10/2015: beze změny
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Existující zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, i nově navrhovaný
zákon o zadávání veřejných zakázek stanoví možnost, nikoli povinnost, uvést mezi
zadávacími podmínkami povinnost sdělit seznam subdodavatelů, kteří jsou dodavateli známi
(§§ 44, odst. 6 a 69, odst. 2). I přes jistá omezení uvedená v současném zákoně i v návrhu
nového zákona, mohou být stejní subdodavatelé být navázáni na více dodavatelů v rámci
jedné soutěže o veřejnou zakázku.
Legislativní a jiné odkazy
Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek
Poslanecká sněmovna (tisk č. 637)
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=637
Vláda
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9VSC8K3C
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Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62419&nr=137~2F2006&rpp=15#lo
cal-content
Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
[nezaznamenány]
09/2015
[nezaznamenány]
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Parametr 113 – Standardizovaná smlouva na veřejné projekty
#113 Na veřejné zakázky, resp. na jednotlivé typy, by měl stát používat vlastní
standardizovanou typovou smlouvu, aby se nestávalo, že smluvní podmínky připravují vítězní
uchazeči. Specifika jednotlivých smluv by měla být uvedena v přílohách těchto smluv.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/113

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Základní hodnota k 01/09/2015): 0 %
(0 % - Média hlásí případy / problémy, ale systémové řešení se nehledá)

Zdůvodnění
10/2015: beze změny
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Otázka standardizace smluvních podmínek pro jednotlivé druhy výrobků či
služeb, jež si veřejná správa objednává, tak aby nebyly samotnými dodavateli vytvářeny
smluvní podmínky, jež jsou pro stát nevýhodné, není v současné době řešena.
Legislativní a jiné odkazy
Vondráček, O., Havrda, M., 21 receptů – Protikorupční kuchařka, Recept 16: Nástroje proti
šití veřejných zakázek na míru, prosinec 2013
http://www.korupcejakoparazit.cz/clanek/recept-16-nastroje-proti-siti-verejnych-zakazekna-miru/
Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
[nezaznamenány]
09/2015
[nezaznamenány]
53

Příloha (Měsíční změnová zpráva (10/2015))

Protikorupční barometr ©

Parametr 114 – Externalizované hodnocení nabídek
#114 Hodnocení nejlepší nabídky by mělo být co nejvíce externalizované.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/114

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - Média hlásí případy / problémy, ale systémové řešení se nehledá)

Zdůvodnění
10/2015: beze změny
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Otázku externalizovaného hodnocení nabídek učiněných v soutěži o veřejnou
zakázku za účelem omezení manipulací při výběru nejlepší nabídky současný zákon ani
navrhovaný zákon o zadávacích řízeních neřeší.
Legislativní a jiné odkazy
Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek
Poslanecká sněmovna (tisk č. 637)
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=637
Vláda
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9VSC8K3C
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62419&nr=137~2F2006&rpp=15#lo
cal-content
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Vondráček, O., Havrda, M., 21 receptů – Protikorupční kuchařka, Recept 16: Nástroje proti
šití veřejných zakázek na míru, prosinec 2013
http://www.korupcejakoparazit.cz/clanek/recept-16-nastroje-proti-siti-verejnych-zakazekna-miru/
Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
25.10.2015 GRAFIKA: Konec špatných firem a odtajnění akcií. Co slibuje nový zákon o
zakázkách (Lucie Stuchlíková, Vojtěch Blažek, Aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/grafika-konec-spatnych-firem-a-odtajneni-akcii-coslibuje/r~178c3292766211e58f1e002590604f2e/

09/2015
04.09.2015 Kraje i obce v loňském roce zneužívaly veřejné finance ve velkém, píše BIS
(ČTK, Lidovky.cz)
http://www.lidovky.cz/kraje-i-obce-v-lonskem-roce-zneuzivaly-verejne-finance-ve-velkempise-bis-14k-/zpravy-domov.aspx?c=A150904_111622_ln_domov_ELE
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PODOBLAST 4.4. Rozkrytí konečných vlastníků firem získávajících veřejné
prostředky
Zhodnocení stavu za 10/2015 oproti stavu k 09/2015: omezený pokrok
09/2015 oproti stavu k 01/09/2015: omezený pokrok

Parametr 115 – Transparentní vlastnická struktura příjemců veřejných
prostředků
#115 Koneční skuteční vlastníci firem, jež získávají veřejné prostředky*, včetně jejich
subdodavatelů, by měli být odkryti.
* Společnosti čerpající dotace, společnosti provádějící veřejné zakázky, včetně subdodavatelů,
společnosti, jež od státu něco kupují či státu něco prodávají, a společnosti, jež státu něco pronajímají
nebo si od státu něco pronajímají, a konečně společnosti, jež obchodují se státními podniky či státem
vlastněnými společnostmi v oblasti zajišťování věcí veřejného zájmu.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/115

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 75 %
09/2015: 75 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 50 %
(50 % - poloviční)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 60 %
09/2015: 50 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 40 %
(40 % - Ministerstvo připravuje návrh řešení)

Zdůvodnění
10/2015: Odkrytí konečných skutečných vlastníků firem získávajících veřejné zakázky řeší
návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, jenž je v Poslanecké sněmovně (tisk č. 637), v
souvislosti s návrhem novely zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, jenž je ve vládě.
Nicméně stále není řešeno odkrytí konečných skutečných vlastníků firem získávajících jiné
veřejné prostředky než veřejné zakázky v působnosti návrhu zákona o zadávání veřejných
zakázek stejně jako není řešeno rozkrytí vlastnických struktur, podle kterých by bylo možno
verifikovat, že uvedený vlastník je opravdu skutečným konečným vlastníkem.
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09/2015: Odkrytí konečných skutečných vlastníků firem získávajících veřejné prostředky
považuje vládní Akční plán (kap. 3, str. 13) i Koncepce boje s korupcí (kap. 2.1.3., str. 6) za
svou prioritu. Registraci konečných skutečných vlastníků všech firem se sídlem v ČR, nejen
těch získávajících veřejné prostředky, se snaží do jisté míry řešit návrh zákona novelizující
zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, který je ve vládě: tento návrh zákona předvídá
zveřejnění identity konečných skutečných vlastníků firem (novela implementuje čl. 3, odst. 6,
a čl. 30 směrnice 849/2015/EU).
K 01/09/2015: Odkrytí konečných skutečných vlastníků firem získávajících veřejné prostředky
považuje vládní Akční plán (kap. 3, str. 13) i Koncepce boje s korupcí (kap. 2.1.3., str. 6) za
svou prioritu. Registraci konečných skutečných vlastníků všech firem se sídlem v ČR, nejen
těch získávajících veřejné prostředky, se snaží do jisté míry řešit návrh zákona novelizující
zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících připravovaný ministerstvem financí a
ministerstvem spravedlnosti: tento návrh zákona však nepředvídá zveřejnění identity
konečných skutečných vlastníků firem (novela implementuje čl. 3, odst. 6, a čl. 30 směrnice
849/2015/EU).
Legislativní a jiné odkazy
Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek
Poslanecká sněmovna (tisk č. 637)
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=637
Vláda
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9VSC8K3C
Směrnice 849/2015/EU o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo
financování terorismu
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/ALL/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1444914433626
Návrh novely zákona o veřejných rejstřících č. 304/2013 Sb. (jako součást návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu)
Vláda
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9XSEVCDC
Vláda: Akční plán boje s korupcí na rok 2015
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-planboje-s-korupci-na-rok-2015.pdf
Vládní koncepce boje s korupcí pro léta 2015 – 2017
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http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Vladnikoncepce-boje-s-korupci-na-leta-2015-az-2017.pdf
Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
25.10.2015 GRAFIKA: Konec špatných firem a odtajnění akcií. Co slibuje nový zákon o
zakázkách (Lucie Stuchlíková, Vojtěch Blažek, Aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/grafika-konec-spatnych-firem-a-odtajneni-akcii-coslibuje/r~178c3292766211e58f1e002590604f2e/
05.10.2015 Vláda schválila zákon o veřejných zakázkách, zbývají čtyři rozpory (ČTK, Ceskajustice.cz)
http://www.ceska-justice.cz/2015/10/vlada-schvalila-zakon-o-verejnych-zakazkach-zbyvajictyri-rozpory/
05.10.2015 Veřejné zakázky se zase změní, vláda se shodla na změkčení pravidel (Lucie
Stuchlíková, Luboš Kreč, Aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/vlada-schvalila-navrh-zakona-o-zadavani-verejnychzakazek/r~75385f6e6b5011e5adcb0025900fea04/
09/2015
23.09.2015 Radka Müllera z kauzy ProMoPro posílá soud za praní špinavých peněz téměř
na sedm let do vězení (ČTK, Ihned.cz)
http://domaci.ihned.cz/c1-64643360-radka-mullera-z-kauzy-promopro-posila-soud-za-pranispinavych-penez-temer-na-sedm-let-do-vezeni
15.09.2015 Miliardový tendr Lesů ČR znovu vyhrála Babišova firma (ČTK, novinky.cz)
http://www.novinky.cz/ekonomika/380659-miliardovy-tendr-lesu-cr-znovu-vyhralababisova-firma.html
09.09.2015 Zpravodajská zpráva NFPK (Ing. Petr Soukenka, nfpk.cz)
http://www.nfpk.cz/aktuality/4049
07.09.2015 Nejvíce peněz z fondů EU pro soukromé firmy získal Agrofert (ČTK,
Aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nejvice-penez-z-fondu-eu-pro-soukrome-firmy-ziskalagrofert/r~49d53e84555011e58f1e002590604f2e/
04.09.2015 Kraje i obce v loňském roce zneužívaly veřejné finance ve velkém, píše BIS
(ČTK, Lidovky.cz)
http://www.lidovky.cz/kraje-i-obce-v-lonskem-roce-zneuzivaly-verejne-finance-ve-velkempise-bis-14k-/zpravy-domov.aspx?c=A150904_111622_ln_domov_ELE
03.09.2015 Agrofert ví, jak si přihrát eurodotace (Petr Holub, Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/i9G9S/agrofert-vi-jak-si-prihrat-eurodotace
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Parametr 116 – Důvodné výjimky z pravidla transparentnosti vlastnických
struktur
#116 Výjimku z pravidla transparentnosti vlastnických struktur by měly mít společnosti,
jejichž akcie se obchodují na burze (akcie se obchodují příliš rychle na to, aby bylo možné
vlastníky stále monitorovat, a ani to není technicky možné), banky a pojišťovny (jejich
vlastnickou strukturu kontroluje ČNB, k jakékoli změně akcionářů musí dát ČNB souhlas).
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/116

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 50 %
09/2015: 50 %
Základní hodnota k 01/09/2015): 50 %
(50 % - poloviční)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 60 %
09/2015: 30 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 30 %
(30 % - Existuje politický závazek řešit problém)
(60 % - Návrh je v Poslanecké sněmovně)

Zdůvodnění
10/2015: Výjimka z požadavku odkrytí konečných skutečných vlastníků společností pro ty
vlastníky, jež nabyli své vlastnické podíly prostřednictvím burzy (regulovaných trhů) není v
návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek, jenž je v Poslanecké sněmovně (tisk č. 637), ani
v novele zákona o veřejných rejstřících, jenž je ve vládě výslovně řešena, nicméně lze ji
prakticky aplikovat díky návaznosti na definici skutečného konečného vlastníka podle čtvrté
směrnice proti praní špinavých peněz (novela implementuje čl. 3, odst. 6, a čl. 30 směrnice
849/2015/EU). Výjimka pro banky a pojišťovny, jejichž vlastnická struktura a koneční
skuteční vlastníci jsou pod dohledem České národní banky, není předvídána.
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Výjimka z požadavku odkrytí skutečných konečných vlastníků společností pro
ty vlastníky, jež nabyli své vlastnické podíly prostřednictvím burzy (regulovaných trhů) není v
novele zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, ani v novele zákona proti praní
špinavých peněz řešena, nicméně lze ji prakticky aplikovat, neboť ji předvídá čtvrtá směrnice
proti praní špinavých peněz a rovněž jisté byť konkrétně nespecifikované výjimky jsou
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předvídány v textu vládního Akčního plánu (kap. 3, str. 13) a Koncepce boje proti korupci
(kap. 2.1.3., str. 6) (novela implementuje čl. 3, odst. 6, a čl. 30 směrnice 849/2015/EU).
Legislativní a jiné odkazy
Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek
Poslanecká sněmovna (tisk č. 637)
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=637
Vláda
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9VSC8K3C
Směrnice 849/2015/EU o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo
financování terorismu
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/ALL/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1444914433626
Návrh novely zákona o veřejných rejstřících č. 304/2013 Sb. (jako součást návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu)
Vláda
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9XSEVCDC
Vláda: Akční plán boje s korupcí na rok 2015
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-planboje-s-korupci-na-rok-2015.pdf
Vládní koncepce boje s korupcí pro léta 2015 – 2017
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Vladnikoncepce-boje-s-korupci-na-leta-2015-az-2017.pdf
Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
[nezaznamenány]
09/2015
09.09.2015 Zpravodajská zpráva NFPK (Ing. Petr Soukenka, nfpk.cz)
http://www.nfpk.cz/aktuality/4049
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Parametr 117 – Prohlášení o vlastnické struktuře
#117 Společnost získávající veřejné prostředky zašle státu prohlášení o vlastnické struktuře,
ve kterém přehledně graficky zobrazí svou vlastnickou strukturu až po konečné vlastníky,
jež jsou fyzickými osobami.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/117

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 25 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(25 % - částečná)
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 60 %
09/2015:30 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 30 %
(60 % - Návrh je v Poslanecké sněmovně)
(30 % - Existuje politický závazek řešit problém)

Zdůvodnění
10/2015: Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, jenž je v Poslanecké sněmovně (tisk č.
637), ani návrh novely zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících spolu s novelou zákona
proti praní špinavých peněz, jež jsou ve vládě,otázku deklarace vlastnických struktur firem
státu přímo neřeší. Jelikož však návrh novely zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících
požaduje v 25a odkrytí konečných skutečných vlastníků, bude muset nutně řešit i otázku
souvisejících vlastnických struktur, neboť jinak nebude možné konečné skutečné vlastníky
prokázat.
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Návrh novely zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, ani návrh novely
zákona proti praní špinavých peněz otázku deklarace vlastnických struktur firem státu neřeší.
Závazek učiněný ve vládním Akčním plánu (kap. 3, str. 13) i Koncepci boje proti korupci (kap.
2.1.3., str. 6) nicméně požadavek deklarace vlastnických struktur firem získávajících veřejné
prostředky až po konečné skutečné vlastníky pokrývá, i když konkrétní způsob provedení
nespecifikuje (novela implementuje čl. 3, odst. 6, a čl. 30 směrnice 849/2015/EU).
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Legislativní a jiné odkazy
Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek
Poslanecká sněmovna (tisk č. 637)
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=637
Vláda
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9VSC8K3C
Směrnice 849/2015/EU o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo
financování terorismu
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/ALL/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1444914433626
Návrh novely zákona o veřejných rejstřících č. 304/2013 Sb. (jako součást návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu)
Vláda
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9XSEVCDC
Vláda: Akční plán boje s korupcí na rok 2015
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-planboje-s-korupci-na-rok-2015.pdf
Vládní koncepce boje s korupcí pro léta 2015 – 2017
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Vladnikoncepce-boje-s-korupci-na-leta-2015-az-2017.pdf
Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
[nezaznamenány]
09/2015
09.09.2015 Zpravodajská zpráva NFPK (Ing. Petr Soukenka, nfpk.cz)
http://www.nfpk.cz/aktuality/4049
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Parametr 118 – Doložení vlastnické struktury
#118Vlastnickou strukturu až po konečné skutečné vlastníky, jež jsou fyzickými osobami,

doloží dotčené společnosti elektronickými výpisy z příslušných rejstříků či účtů akcií.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/118

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 25 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(25 % - částečná)
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 60 %
09/2015:30 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 30 %
(60 % - Návrh je v Poslanecké sněmovně)
(30 % - Existuje politický závazek řešit problém)

Zdůvodnění
10/2015: Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, jenž je v Poslanecké sněmovně (tisk č.
637), ani návrh novely zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, spolu s novelou
zákona proti praní špinavých peněz zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jež jsou ve vládě, otázku doložení
vlastnických struktur firem státu přímo neřeší. Jelikož však návrh novely zákona č. 304/2013
Sb., o veřejných rejstřících, požaduje v § 25a odkrytí konečných skutečných vlastníků, bude
muset nutně řešit i otázku doložení souvisejících vlastnických struktur, neboť jinak nebude
možné konečné skutečné vlastníky prokázat.
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Návrh novely zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, ani návrh novely
zákona proti praní špinavých peněz otázku doložení vlastnických struktur firem státu neřeší.
Závazek učiněný ve vládním Akčním plánu (kap. 3, str. 13) i Koncepci boje proti korupci (kap.
2.1.3., str. 6) nicméně požadavek doložení vlastnických struktur firem získávajících veřejné
prostředky až po konečné skutečné vlastníky pokrývá, i když konkrétní způsob provedení
nespecifikuje (novela implementuje čl. 3, odst. 6, a čl. 30 směrnice 849/2015/EU).
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Legislativní a jiné odkazy
Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek
Poslanecká sněmovna (tisk č. 637)
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=637
Vláda
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9VSC8K3C
Směrnice 849/2015/EU o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo
financování terorismu
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/ALL/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1444914433626
Návrh novely zákona o veřejných rejstřících č. 304/2013 Sb. (jako součást návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu)
Vláda
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9XSEVCDC
Vláda: Akční plán boje s korupcí na rok 2015
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-planboje-s-korupci-na-rok-2015.pdf
Vládní koncepce boje s korupcí pro léta 2015 – 2017
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Vladnikoncepce-boje-s-korupci-na-leta-2015-az-2017.pdf
Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
[nezaznamenány]
09/2015
09.09.2015 Zpravodajská zpráva NFPK (Ing. Petr Soukenka, nfpk.cz)
http://www.nfpk.cz/aktuality/4049

64

Příloha (Měsíční změnová zpráva (10/2015))

Protikorupční barometr ©

Parametr 119 – Doložené vlastnické struktury u zahraničních společností s
listinnými akciemi
#119 Zahraniční společnosti s listinnými akciemi, jež chtějí získávat veřejné prostředky
od českého daňového poplatníka, ať už přímo či prostřednictvím dceřiných českých
společností, mají povinnost složit listinné akcie do úschovy za účelem důvěryhodného
prokázání vlastnictví.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/119

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 25 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(25 % - částečná)
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 60 %
09/2015: 30 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 30 %
(60 % - Návrh je v Poslanecké sněmovně)
(30 % - Existuje politický závazek řešit problém)

Zdůvodnění
10/2015: Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, jenž je v Poslanecké sněmovně (tisk č.
637), se bude vztahovat i na zahraniční firmy, nicméně otázku doložení vlastnických struktur
zahraničních firem státu přímo neřeší. Jelikož však návrh novely zákona č. 304/2013 Sb., o
veřejných rejstřících požaduje odkrytí konečných skutečných vlastníků, bude muset nutně
řešit i otázku souvisejících vlastnických struktur, neboť jinak nebude možné konečné
skutečné vlastníky, ať už českých či zahraničních firem, prokázat.
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Návrh novely zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, ani návrh novely
zákona č. 253/2008 Sb., proti praní špinavých peněz otázku doložení vlastnictví zahraničních
firem v rámci odkrytí konečných skutečných vlastníků firem neřeší. Závazek učiněný ve
vládním Akčním plánu (kap. 3, str. 13) i Koncepci boje proti korupci (kap. 2.1.3., str. 6)
nicméně požadavek doložení vlastnictví zahraničních firem v rámci vlastnických struktur
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firem získávajících veřejné prostředky pokrývá, i když konkrétní způsob provedení
nespecifikuje (novela implementuje čl. 3, odst. 6, a čl. 30 směrnice 849/2015/EU).
Legislativní a jiné odkazy
Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek
Poslanecká sněmovna (tisk č. 637)
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=637
Vláda
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9VSC8K3C
Směrnice 849/2015/EU o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo
financování terorismu
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/ALL/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1444914433626
Návrh novely zákona o veřejných rejstřících č. 304/2013 Sb. (jako součást návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu)
Vláda
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9XSEVCDC
Vláda: Akční plán boje s korupcí na rok 2015
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-planboje-s-korupci-na-rok-2015.pdf
Vládní koncepce boje s korupcí pro léta 2015 – 2017
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Vladnikoncepce-boje-s-korupci-na-leta-2015-az-2017.pdf
Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
25.10.2015 GRAFIKA: Konec špatných firem a odtajnění akcií. Co slibuje nový zákon o
zakázkách (Lucie Stuchlíková, Vojtěch Blažek, Aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/grafika-konec-spatnych-firem-a-odtajneni-akcii-coslibuje/r~178c3292766211e58f1e002590604f2e/
05.10.2015 Veřejné zakázky se zase změní, vláda se shodla na změkčení pravidel (Lucie
Stuchlíková, Luboš Kreč, Aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/vlada-schvalila-navrh-zakona-o-zadavani-verejnychzakazek/r~75385f6e6b5011e5adcb0025900fea04/
05.10.2015
justice.cz)

Vláda schválila zákon o veřejných zakázkách, zbývají čtyři rozpory (ČTK, Ceska-
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http://www.ceska-justice.cz/2015/10/vlada-schvalila-zakon-o-verejnych-zakazkach-zbyvajictyri-rozpory/
09/2015
09.09.2015 Zpravodajská zpráva NFPK (Ing. Petr Soukenka, nfpk.cz)
http://www.nfpk.cz/aktuality/4049
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Parametr 120 – Kontrola předložených vlastnických struktur
#120 V případě pochybností o správnosti vlastnické struktury provede Finanční analytický
útvar ministerstva financí kontrolu předložených informací a dokumentů. Ze zemí, jejichž
úřady v tomto ohledu nespolupracují s českými, by nebylo možné vlastnit české firmy
čerpající veřejné peníze.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/120

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 30 %
09/2015:30 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 30 %
(30 % - Existuje politický závazek řešit problém)

Zdůvodnění
10/2015 : beze změny
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Závazek učiněný ve vládním Akčním plánu (kap. 3, str. 13) i Koncepci boje
proti korupci (kap. 2.1.3., str. 6) otázku kontroly a sankcí za nesprávně předložené či
doložené vlastnické struktury až po konečné skutečné vlastníky u firem získávajících veřejné
prostředky pokrývá, i když konkrétní způsob provedení nespecifikuje (novela implementuje
čl. 3, odst. 6, a čl. 30 směrnice 849/2015/EU).
Legislativní a jiné odkazy
Vláda: Akční plán boje s korupcí na rok 2015
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-planboje-s-korupci-na-rok-2015.pdf
Vládní koncepce boje s korupcí pro léta 2015 – 2017
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Vladnikoncepce-boje-s-korupci-na-leta-2015-az-2017.pdf
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Směrnice 849/2015/EU o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo
financování terorismu
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/ALL/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1444914433626
Návrh novely zákona o veřejných rejstřících č. 304/2013 Sb. (jako součást návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu)
Vláda
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9XSEVCDC
Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
[nezaznamenány]
09/2015
09.09.2015 Zpravodajská zpráva NFPK (Ing. Petr Soukenka, nfpk.cz)
http://www.nfpk.cz/aktuality/4049
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Parametr 121 – Doba odkrytí vlastnických struktur
#121 Vlastnická struktura by měla být odkryta minimálně po celou dobu čerpání veřejných
peněz a eventuálně ještě rok či dva poté, neboť k výplatě dividend z firem dochází zpravidla
s určitým zpožděním.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/121

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 30 %
09/2015:30 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 30 %
(30 % - Existuje politický závazek řešit problém)

Zdůvodnění
10/2015: beze změny
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Závazek učiněný ve vládním Akčním plánu (kap. 3, str. 13) i Koncepci boje
proti korupci (kap. 2.1.3., str. 6) otázku délky odkrytí vlastnické struktury až po konečné
skutečné vlastníky u firem získávajících veřejné prostředky pokrývá, i když konkrétní způsob
provedení nespecifikuje (novela implementuje čl. 3, odst. 6, a čl. 30 směrnice 849/2015/EU).
Legislativní a jiné odkazy
Vláda: Akční plán boje s korupcí na rok 2015
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-planboje-s-korupci-na-rok-2015.pdf
Vládní koncepce boje s korupcí pro léta 2015 – 2017
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Vladnikoncepce-boje-s-korupci-na-leta-2015-az-2017.pdf
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Směrnice 849/2015/EU o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo
financování terorismu
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/ALL/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1444914433626
Návrh novely zákona o veřejných rejstřících č. 304/2013 Sb. (jako součást návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu)
Vláda
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9XSEVCDC
Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
[nezaznamenány]
09/2015
09.09.2015 Zpravodajská zpráva NFPK (Ing. Petr Soukenka, nfpk.cz)
http://www.nfpk.cz/aktuality/4049
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Parametr 122 – Aktualizace vlastnických struktur
#122 Pokud se vlastnická struktura společnosti čerpající veřejné peníze v průběhu čerpání
změní, společnost předkládá aktualizovanou strukturu na konci kvartálu, kdy ke změně
došlo; pokud se během čerpání peněz nezmění, předkládá společnost vlastnickou strukturu
až ke konci čerpání veřejných peněz.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/122

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 30 %
09/2015:30 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 30 %
(30 % - Existuje politický závazek řešit problém)

Zdůvodnění
10/2015: beze změny
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Závazek učiněný ve vládním Akčním plánu (kap. 3, str. 13) i Koncepci boje
proti korupci (kap. 2.1.3., str. 6) otázku aktualizace předložené a doložené vlastnické
struktury až po konečné skutečné vlastníky u firem získávajících veřejné prostředky pokrývá,
i když konkrétní způsob provedení nespecifikuje (novela implementuje čl. 3, odst. 6, a čl. 30
směrnice 849/2015/EU).
Legislativní a jiné odkazy
Vláda: Akční plán boje s korupcí na rok 2015
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-planboje-s-korupci-na-rok-2015.pdf
Vládní koncepce boje s korupcí pro léta 2015 – 2017
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Vladnikoncepce-boje-s-korupci-na-leta-2015-az-2017.pdf
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Směrnice 849/2015/EU o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo
financování terorismu
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/ALL/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1444914433626
Návrh novely zákona o veřejných rejstřících č. 304/2013 Sb. (jako součást návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu)
Vláda
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9XSEVCDC
Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
[nezaznamenány]
09/2015
09.09.2015 Zpravodajská zpráva NFPK (Ing. Petr Soukenka, nfpk.cz)
http://www.nfpk.cz/aktuality/4049
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PODOBLAST 4.5. Férové hodnocení veřejných zakázek
Zhodnocení stavu za 10/2015 oproti stavu k 09/2015: žádný pokrok
09/2015 oproti stavu k 01/09/2015: žádný pokrok

Parametr 123 – Krytí skutečných vlastníků společností nesmí podléhat
advokátnímu tajemství
#123 Advokátům by bylo zakázáno zastupování vlastníků firem, jež získávají veřejné
prostředky, za účelem zakrytí identity skutečných vlastníků těchto firem.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/123

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - Média hlásí případy / problémy, ale systémové řešení se nehledá)

Zdůvodnění
10/2015: beze změny
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Problém zakrývání identity skutečných vlastníků firem čerpajících veřejné
prostředky pomocí advokátů není v současné době nijak řešen.
Legislativní a jiné odkazy
Vondráček, O., Havrda, M., 21 receptů – Protikorupční kuchařka, Recept 17: Odkrývání
konečných vlastníků firem čerpajících veřejné prostředky, prosinec 2013
http://www.korupcejakoparazit.cz/clanek/recept-17-odkryvani-konecnych-vlastniku-firemcerpajicich-verejne-prostredky/
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Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
[nezaznamenány]
09/2015
[nezaznamenány]
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Parametr 124 – Omezení dominantního postavení osob, jejichž firmy získávají
veřejné prostředky
#124 Žádná fyzická osoba by nesměla získávat přes firmy, které vlastní, více než určité

procento veřejných peněz.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/124

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - Média hlásí případy / problémy, ale systémové řešení se nehledá)

Zdůvodnění
10/2015: beze změny
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Otázka limitů pro objem veřejných prostředků či zakázek, které by určitá
fyzická osoba mohla získávat prostřednictvím jí ovládaných firem od státu a dalších veřejných
institucí, tak aby nemohlo docházet k ovládání jednotlivých státních a veřejných institucí
určitými fyzickými osobami, není v současné době nijak řešena.
Legislativní a jiné odkazy
Vondráček, O., Havrda, M., 21 receptů – Protikorupční kuchařka, Recept 17: Odkrývání
konečných vlastníků firem čerpajících veřejné prostředky, prosinec 2013
http://www.korupcejakoparazit.cz/clanek/recept-17-odkryvani-konecnych-vlastniku-firemcerpajicich-verejne-prostredky/
Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
[nezaznamenány]
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09/2015
04.09.2015 Kraje i obce v loňském roce zneužívaly veřejné finance ve velkém, píše BIS
(ČTK, Lidovky.cz)
http://www.lidovky.cz/kraje-i-obce-v-lonskem-roce-zneuzivaly-verejne-finance-ve-velkempise-bis-14k-/zpravy-domov.aspx?c=A150904_111622_ln_domov_ELE
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Parametr 125 – Široké oborové seznamy expertů pro hodnocení zakázek
#125 Je třeba vytvořit široké oborové seznamy expertů, ze kterých by se pro jednotlivé
zakázky náhodně vybírali hodnotitelé. Do seznamu by byli experti vybíráni na základě
vzdělání a praxe. Seznamy by zahrnovaly i zahraniční experty.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/125

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - Média hlásí případy / problémy, ale systémové řešení se nehledá)

Zdůvodnění
10/2015: beze změny
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Otázku férového hodnocení nabídek v soutěžích o veřejné zakázky
prostřednictvím nezávislých hodnotících komisí, jejichž členové by byli náhodně vybíráni
prostřednictvím veřejně kontrolovatelného softwaru ze širokooborových seznamů expertů
zahrnující i experty ze zahraničí současný zákon o veřejných zakázkách ani nový připravovaný
zákon nijak neřeší. Řešení této otázky bylo včleněno do zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v podobě § 74a obsaženým v novele č. 55/2012 Sb., avšak toto ustanovení nikdy
nenabylo účinnosti a bylo zrušeno v únoru 2015 zákonem č. 40/2015 Sb.
Legislativní a jiné odkazy
Zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=77002&recShow=0&nr=55
~2F2012&rpp=50#parCnt
Zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=83689&recShow=0&nr=40
~2F2015&rpp=15#parCnt
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Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
25.10.2015 GRAFIKA: Konec špatných firem a odtajnění akcií. Co slibuje nový zákon o
zakázkách (Lucie Stuchlíková, Vojtěch Blažek, Aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/grafika-konec-spatnych-firem-a-odtajneni-akcii-coslibuje/r~178c3292766211e58f1e002590604f2e/
09/2015
04.09.2015 Kraje i obce v loňském roce zneužívaly veřejné finance ve velkém, píše BIS
(ČTK, Lidovky.cz)
http://www.lidovky.cz/kraje-i-obce-v-lonskem-roce-zneuzivaly-verejne-finance-ve-velkempise-bis-14k-/zpravy-domov.aspx?c=A150904_111622_ln_domov_ELE
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Parametr 126 – Náhodný počítačový výběr hodnotitelů z expertních seznamů
#126 Do hodnotitelských komisí k jednotlivým veřejným zakázkám by měli být z uvedených
seznamů náhodně vybíráni jednotliví experti pomocí certifikovaného softwaru. Experti
by měli být na zadavateli nezávislí.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/126

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - Média hlásí případy / problémy, ale systémové řešení se nehledá)

Zdůvodnění
10/2015: beze změny
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Otázku férového hodnocení nabídek v soutěžích o veřejné zakázky
prostřednictvím nezávislých hodnotících komisí, jejichž členové by byli náhodně vybíráni
prostřednictvím veřejně kontrolovatelného softwaru ze širokooborových seznamů expertů
zahrnující i experty ze zahraničí současný zákon o veřejných zakázkách ani nový připravovaný
zákon nijak neřeší. Řešení této otázky bylo včleněno do zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v podobě § 74a obsaženým v novele č. 55/2012 Sb., avšak toto ustanovení nikdy
nenabylo účinnosti a bylo zrušeno v únoru 2015 zákonem č. 40/2015 Sb.
Legislativní a jiné odkazy
Zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=77002&recShow=0&nr=55
~2F2012&rpp=50#parCnt
Zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=83689&recShow=0&nr=40
~2F2015&rpp=15#parCnt
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Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
[nezaznamenány]
09/2015
[nezaznamenány]
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Parametr 127 – Distanční a prezenční hodnocení nabídek
#127 Experti, jež byli vybráni k hodnocení jednotlivých zakázek, by se navzájem neznali.
Hodnocení by vytvářeli písemně nezávisle na sobě. Osobně by se scházeli, pouze pokud
by hodnocení nebylo jednoznačné*.
* Příklad: Tři vybraní experti hodnotí dvě nabídky. Všichni tři se ve svých písemných hodnoceních
shodnou, že první nabídka je nejlepší; v takovém případě se vůbec nescházejí. Pokud by však dva
experti byli pro první nabídku a jeden pro druhou, došlo by k setkání expertů, aby svá stanoviska
mohli porovnat.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/127

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - Média hlásí případy / problémy, ale systémové řešení se nehledá)

Zdůvodnění
10/2015: beze změny
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Otázku férového hodnocení nabídek v soutěžích o veřejné zakázky
prostřednictvím nezávislých hodnotících komisí, jejichž členové by byli náhodně vybíráni
prostřednictvím veřejně kontrolovatelného softwaru ze širokooborových seznamů expertů
zahrnující i experty ze zahraničí současný zákon o veřejných zakázkách ani nový připravovaný
zákon nijak neřeší. Řešení této otázky bylo včleněno do zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v podobě § 74a obsaženým v novele č. 55/2012 Sb., avšak toto ustanovení nikdy
nenabylo účinnosti a bylo zrušeno v únoru 2015 zákonem č. 40/2015 Sb.
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Legislativní a jiné odkazy
Zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=77002&recShow=0&nr=55
~2F2012&rpp=50#parCnt
Zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=83689&recShow=0&nr=40
~2F2015&rpp=15#parCnt
Články z médií (vztahující se k parametru mezi 01/09/2015 - 31/10/2015)
25.10.2015 GRAFIKA: Konec špatných firem a odtajnění akcií. Co slibuje nový zákon o
zakázkách (Lucie Stuchlíková, Vojtěch Blažek, Aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/grafika-konec-spatnych-firem-a-odtajneni-akcii-coslibuje/r~178c3292766211e58f1e002590604f2e/
09/2015
[nezaznamenány]
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Parametr 128 – Počítačová analýza činnosti hodnotitelů
#128 Certifikovaný softwarový program by měl analyzovat, kdo byl přidělen k jaké zakázce,
jak co hodnotil atd. Zajišťuje, aby tentýž expert nebyl přidělován na hodnocení soutěží,
ve kterých figurují stejné firmy.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/128

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - Média hlásí případy / problémy, ale systémové řešení se nehledá)

Zdůvodnění
10/2015: beze změny
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Otázku férového hodnocení nabídek v soutěžích o veřejné zakázky
prostřednictvím nezávislých hodnotících komisí, jejichž členové by byli náhodně vybíráni
prostřednictvím veřejně kontrolovatelného softwaru ze širokooborových seznamů expertů
zahrnující i experty ze zahraničí současný zákon o veřejných zakázkách ani nový připravovaný
zákon nijak neřeší. Řešení této otázky bylo včleněno do zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v podobě § 74a obsaženým v novele č. 55/2012 Sb., avšak toto ustanovení nikdy
nenabylo účinnosti a bylo zrušeno v únoru 2015 zákonem č. 40/2015 Sb.
Legislativní a jiné odkazy
Zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=77002&recShow=0&nr=55
~2F2012&rpp=50#parCnt
Zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=83689&recShow=0&nr=40
~2F2015&rpp=15#parCnt
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Parametr 129 – Veřejná kontrola softwaru vybírajícího hodnotitele a
analyzující jeho činnost
#129 Výsledky a analýzy přidělování expertů k jednotlivým zakázkám provedené
certifikovaným programem by byly zveřejňovány za účelem veřejné kontroly.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/129

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - Média hlásí případy / problémy, ale systémové řešení se nehledá)

Zdůvodnění
10/2015: beze změny
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Otázku férového hodnocení nabídek v soutěžích o veřejné zakázky
prostřednictvím nezávislých hodnotících komisí, jejichž členové by byli náhodně vybíráni
prostřednictvím veřejně kontrolovatelného softwaru ze širokooborových seznamů expertů
zahrnující i experty ze zahraničí současný zákon o veřejných zakázkách ani nový připravovaný
zákon nijak neřeší. Řešení této otázky bylo včleněno do zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v podobě § 74a obsaženým v novele č. 55/2012 Sb., avšak toto ustanovení nikdy
nenabylo účinnosti a bylo zrušeno v únoru 2015 zákonem č. 40/2015 Sb.
Legislativní a jiné odkazy
Zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=77002&recShow=0&nr=55
~2F2012&rpp=50#parCnt
Zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=83689&recShow=0&nr=40
~2F2015&rpp=15#parCnt
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Parametr 130 – Sankce pro hodnotitele za manipulaci hodnocení
#130 Pokud by certifikovaný software zjistil nepravidelnosti při přidělování expertů či jejich
hodnocení, byl by daný expert vyškrtnut ze seznamu hodnotitelů či by mu hrozil zákaz
profesní činnosti.
http://www.protikorupcnibarometr.cz/parametry/detail/130

Efektivita
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - nulová)

Stav
Aktuální hodnota 10/2015: 0 %
09/2015: 0 %
Úvodní hodnota k 01/09/2015: 0 %
(0 % - Média hlásí případy / problémy, ale systémové řešení se nehledá)

Zdůvodnění
10/2015: beze změny
09/2015: beze změny
K 01/09/2015: Otázku férového hodnocení nabídek v soutěžích o veřejné zakázky
prostřednictvím nezávislých hodnotících komisí, jejichž členové by byli náhodně vybíráni
prostřednictvím veřejně kontrolovatelného softwaru ze širokooborových seznamů expertů
zahrnující i experty ze zahraničí současný zákon o veřejných zakázkách ani nový připravovaný
zákon nijak neřeší. Řešení této otázky bylo včleněno do zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v podobě § 74a obsaženým v novele č. 55/2012 Sb., avšak toto ustanovení nikdy
nenabylo účinnosti a bylo zrušeno v únoru 2015 zákonem č. 40/2015 Sb.
Legislativní a jiné odkazy
Zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=77002&recShow=0&nr=55
~2F2012&rpp=50#parCnt
Zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=83689&recShow=0&nr=40
~2F2015&rpp=15#parCnt
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