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ZÁPIS ZE SCHŮZE KLUBU PŘÁTEL GG 
 

 

 konané dne 14. 5. 2013 od 17:00 do 19:00 

místo restaurace Alpský dvůr 

 
     

J.b. Zápis z jednání Nositel úkolu 

1 Zahájení  

 - Návrh programu schůze schválen beze změn a doplnění všemi 
přítomnými. 

 

2 Kontrola úkolů  

3 Komunikační strategie 

- Byla představena koncepce komunikační strategie, následně bude 
rozeslána k připomínkám členům a po jejich zapracování bude 
předložena na schválení Správní radě, následně bude k dispozici v 
členské sekci 

 

4 Dovolení orgánů GG 

- bude poslána výzva na nominace 

Závěry – úkoly : 

1. Lukáš pošle výzvu na nominace 

 

 

 

LW 

5 Finanční kontrola a řízení. 

- Návrh Good Governance: info o vývoji (zákon, DZ), v této chvíli 
probíhá komunikace s poslanci 

- nový návrh MF – došlo k vybagrování návrhu JUDr. Včeláka z pohledu 
nedefinovaného pojmosloví, věcně nic nového oproti stávající ZFK, 
není posílen audit, návrh je v rozporu s trendy ve finančním řízení 

- technická novela týkající se kontrolního řádu 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Státní služba 

- kvalitní Zákon o úřednících má být podmínkou pro čerpání EU fondů 
- 2 návrhy – MV – nekvalitní, hodně nevypořadatelných připomínek, 

silný politický tlak 
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- novelizovaný služební zákon (Tejc) – poslanecký návrh, snaha získat 

podporu napříč stranami 

Závěry – úkoly : 

součástí přílohy tohoto zápisu bude návrh zákona poslance Tejce 

 

 

 

 

LW 

7 Připravované projekty 

- vzdělávání zastupitelů: veřejná správa, fin.řízení 
- K. Kopp a L.Wagenknecht  - schůzka k problematice na KÚ Liberec 
- US ambasáda – project good governance 
- spolupráce se skupinou PIC 
- Zbyněk Křižka – má přístup k vydavatelství,  

Závěry – úkoly : 

Zbyněk Křižka zjistí podmínky pro tisk našich publikací  

 

 

 

 

 

 

Z. Křižka 

8 Spolupráce se studenty 

- Lukáš byl na FSV a zjišťoval možnosti spolupráce se studenty 

Závěry – úkoly : 

1. Alena F. – zjistí také možnosti spolupráce se studenty 
2. Luká W. -  propojit se s Kohovolit.cz 
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9    NKÚ 

- Š. Kabátek a K. Kopp – konference k VZ (3E) 

 

10    Školení o finanční kontrole pro státní zástupce 

Závěry – úkoly : 

předat kontakt na JUDr. Borgulu (st. Zástupce zabývající se veřejnými 
zakázkami) 

 

 

SK 

12 Závěr 

Další jednání – druhé úterý v měsíci tedy 11. 6. 2013, od 17:00, místo bude 
upřesněno 

 

 
 

V Praze dne 14. 5. 2013 

Zapsal SK  

Ověřil JV  
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