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Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, 
dovoluji si Vám předložit souhrn dosavadních informací o Aktualizaci protikorupční strategie 
statutárního města Liberec (dále jen PK Strategie). Její tvorbu a naplňování také můžete 
sledovat přímo na webu města na Protikorupčním portálu v sekci aktualizace PK Strategie 
(http://www.liberec.cz/cz/protikorupcni-portal/aktualizace-protikorupcni-strategie-2015/). 
Jsem připraven Vám, stejně jako komukoli z veřejnosti, kdykoli zodpovědět i další dotazy.  

Ivan Langr, 20/5/2015 
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I. Věcné zadání a časový harmonogram 

Zadání a časový harmonogram Aktualizace protikorupční strategie byly projednány v Radě města 
Liberec dne 7/4/2015. 

 

 

Návrh věcného zadání 

Na základě konzultací s experty z protikorupčních organizací (vizte bod II.) a po diskuzi v politickém 
vedení města byly jako prioritní oblasti správy budoucí protikorupční strategie začleněny: 

• samospráva (odbory samosprávy a jejich vazby navenek, gesce politického vedení, vnitřní 
předpisy, formální sféra rozhodování aj.), 

• státní správa v přenesené působnosti (agendy státní správy a jejich vazby navenek, zasahování 
samosprávy do státní správy, formální sféra rozhodování aj.), 

• transparentnost politiky (politické vedení samosprávy, střet zájmů, transparentnost 
rozhodování aj.), 

• municipální obchodní společnosti (vlastnická politika, způsoby obsazování statutárních 
orgánů i managementu, veřejné zadávání aj.), 

• příspěvkové organizace (transparentnost hospodaření, 3E, vnitřní předpisy aj.), 
• dotační politika (transparentnost rozhodování a přidělování dotací, účelnost poskytovaných 

dotací aj.), 
• veřejné zakázky, 
• radniční periodika.  

 

Jako zcela zásadní prvek komunikace byl také přijat princip veřejného projednání vznikajícího a 
posléze i dokončeného textu (viz časový harmonogram). 

 



Návrh časového harmonogramu 

Pro kompletní zpracování protikorupční strategie byl vyčleněn celý první řádný rok volebního cyklu 
2014 – 2018, tedy rok 2015, aby text mohl být průběžně konzultován se zástupci NNO a dvakrát 
projednán s veřejností. Další léta volebního cyklu pak budou sloužit k průběžnému vyhodnocování a 
přijímání případných nápravných opatření. Etapizace byla rozvržena následovně: 

• věcné zadání strategie a schválení časového harmonogramu aktualizace v radě města (termín 
splnění: 7/4/2015), 

• konceptualizace globálních cílů protikorupční strategie za účasti expertů z oslovených NNO 
(termín splnění: 14. květen 2015), 

 
• 1. veřejné projednání s občany města (termín splnění: květen/ červen 2015), 
• vlastní práce na aktualizaci strategie (termín splnění: září/ říjen 2015), 
• oponentura prostřednictvím oslovených NNO (termín splnění: říjen 2015), 
• 2. veřejné projednání s občany města (termín splnění: listopad 2015), 
• schválení v orgánech města (termín splnění: nejpozději prosinec 2015), 
• naplňování a vyhodnocování strategie (průběžně 2016 – 2018). 

 

Souběžně bylo požádáno Krajské protikorupční pracoviště k vypracování stručné vstupní analýzy 
současného stavu a také určité historické reflexe s konkrétními příklady. Důvodem pro výběr KPKP 
byla jejich lokální působnost a znalost problematiky i směrem k liberecké historii. Ke spolupráci na 
vstupním textu KPKP přizvalo (17/4/2015) všechny zastupitelky a zastupitele, byť reálný zájem byl 
nakonec poměrně malý. Stejně tak vedení města oslovilo zastupitelky a zastupitele a vyzvalo je 
k připomínkovému řízení již hotového dokumentu (14/5/2015). Zatím první verze textu je k dispozici 
rovněž na Protikorupčním portálu, sekce Aktualizace PK Strategie, a to na odkazu 
http://www.liberec.cz/files/protikorupcni_portal/vstupni_analyza_k_protikorupcni_strategii.pdf. 
Revidovaná verze bude zveřejněna po svém dokončení. 

II. Spolupracující organizace a financování 

Město ke spolupráci na aktualizaci PK Strategie oslovilo čtyři protikorupční organizace: Frank Bold 
(bývalý Ekologický právní servis), Oživení, Transparency International (TI) a Krajské protikorupční 
pracoviště. TI nakonec pro přílišnou vytíženost své angažmá odmítlo. Cílem spolupráce s NNO je 
především expertní dohled a snaha ve strategii uplatnit nástroje, které odpovídají jak nejnovějším 
vědeckým poznatkům, tak reálné a prověřené funkčnosti v praxi. 

 

Financování 

Na základě dohody se všemi třemi NNO bude statutární město financovat jejich účast na vznikajícím 
dokumentu v režimu konzultační činnosti dle jejich standardních ceníků. První platbu NNO podle 
předpokladu (a za nezměněných podmínek) obdrží za konzultaci dne 14/5/2015 (vizte výše), kdy byly 
na společném jednání se zástupci města vymezeny globální cíle strategie (v současné době probíhá 
revizní a připomínkovací řízení k první verzi vytyčených cílů a nástrojů k jejich dosažení). Všechny 
konzultace a práce předcházející tomuto datu byly uskutečněny bezplatně. Statutární město objednalo 
konzultační činnost u NNO třemi samostatnými objednávkami (vystaveno odborem školství, kultury a 
sociálních věcí) s určeným maximálním limitem čerpání a časovým horizontem do 31/12/2015. 
Faktury budou propláceny z rozpočtu odboru školství, kultury a sociálních věcí – položka 
Konzultační, právní a poradenské služby, která byla provizorně navýšena převodem 100 tisíc Kč 



z položky Koncerty a jiné služby téhož odboru. Na tuto položku naopak bude v rámci vyrovnání 
dodatečně převedena stejná částka z odboru strategického rozvoje a dotací (rozpočtové opatření – 
červen 2015), položka Konzultační, právní a poradenské služby. 

 

III. Plán pln ění 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

7/4/2015 – rada města schválila věcné zadání a 
časový harmonogram přípravy Aktualizace 
protikorupční strategie SML 

od února 2015 – individuální jednání se 
zástupci protikorupčních organizací Oživení, 
Frank Bold, Transparency International (TI) a 
Krajské protikorupční pracoviště (KPKP) o 
jejich spolupráci na přípravě strategie a 
vymezení hlavních cílů. TI pro nedostatek 
kapacit zapojení neakceptuje. 

duben 2015 – KPKP bylo požádáno o 
zpracování vstupní analýzy současného stavu 
s historickou reflexí. Termín dodání: 30/4/2015 

17/4/2015 – KPKP oslovilo zastupitelky a 
zastupitele města s žádostí o „postřehy, tipy i 
zkušenosti s problematickým fungováním orgánů 
města (magistrátu, zastupitelstva, výborů 
zastupitelstva, rady, komisí rady), které mohou 
generovat korupční rizika.“ 

květen/červen 2015 – 1. veřejná debata s občany, 
kde představíme cíle strategie a dáme prostor 
dalším možným námětům. 
 

14/5/2015, 13.00 – setkání se zástupci Oživení, 
Frank Bold a KPKP nad vymezením hlavních 
cílů protikorupční strategie. Následovat bude 
vzájemné odsouhlasení textace závěrů 
z jednání v rámci tzv. „kritické revize“, 
následně představíme jednotlivé cíle 
veřejnosti. Souběžně bylo na základě diskuze 
KPKP požádáno o doplnění své vstupní 
analýzy (vizte výše) 

nejbližší plánované kroky 
kroky 

uskutečněné kroky 


