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doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 

Náměstek ministra vnitra pro státní službu 

Ministerstvo vnitra 

Nad Štolou 3 

170 34 Praha 7 

 

DATOVOU SCHRÁNKOU 

 

V Praze dne 17. července 2020  

 

Podezření na porušení zákona o státní službě ředitelem odboru ministerstva 

 

Vážený pane náměstku,  

Transparency International – Česká republika, o.p.s. (dále jen „TI“), je protikorupční 

organizací, jež se dlouhodobě věnuje mimo jiné problematice fungování státní služby, přičemž se 

v rámci své činnosti dozvěděla o skutečnostech, které by měly být prošetřeny náměstkem ministra vnitra 

pro státní službu.  

Jedná se o prověření možného porušování § 81 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „služební zákon“), ze strany pana Robina Čumpelíka, ředitele 

odboru komunikace na Ministerstvu průmyslu a obchodu1 a také koordinátora Inovační strategie České 

republiky2. 

Ustanovení § 81 odst. 1 služebního zákona stanoví, že „státní zaměstnanec nesmí být členem 

řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost, s výjimkou 

případů, kdy byl do těchto orgánů vyslán služebním orgánem;…“. 

Podle údajů veřejně dostupných v obchodním rejstříku je pan Čumpelík jediným jednatelem 

společnosti FACG Česká republika, s.r.o. se sídlem Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

vedené pod sp. zn. C 157882 u Městského soudu v Praze, IČO 289 85 176 (dále jen „FACG Česká 

republika, s.r.o.“) a jedním z jednatelů společnosti GOODVIBE TECHNOLOGIES s.r.o. se sídlem 

č.p. 167, 289 02 Kněžice, vedené pod sp. zn. C 247530 u Městského soudu v Praze, IČO 044 28 846 

(dále jen „GOODVIBE TECHNOLOGIES s.r.o.“). Pan Čumpelík je zároveň jediným společníkem 

FACG Česká republika, s.r.o., a 50% společníkem GOODVIBE TECHNOLOGIES s.r.o. 

Jako ředitel odboru komunikace Ministerstva průmyslu a obchodu je pan Čumpelík státním 

zaměstnancem podle § 6 a § 9 odst. 2 písm. b) služebního zákona. Jako státní zaměstnanec podléhá 

služebnímu zákonu, a proto se na něj také vztahuje zákaz dle ustanovení § 81 odst. 1 služebního zákona. 

Společnost s ručením omezeným je nutno považovat za podnikající právnickou osobu, a to 

zejména s ohledem na § 420 odst. 1 a § 421 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 1 odst. 

1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Řídícím orgánem obchodní 

korporace je potom její statutární orgán, kterým je podle § 194 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 

její jednatel, popřípadě jednatelé. Pan Čumpelík jakožto jednatel dvou společností s ručením omezeným 

je tedy členem řídících orgánů podnikající právnické osoby. 

Podle údajů veřejně dostupných3 v registru oznámení zřízeném zákonem č. 159/2006 Sb., 

o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), zahájil pan Čumpelík 

výkon funkce ředitele odboru dne 20. 9. 2019. Od tohoto okamžiku až do dnešního dne byl zároveň 

jednatelem společností FACG Česká republika, s.r.o. (ode dne 3. 5. 2013) a GOODVIBE 

TECHNOLOGIES s.r.o. (od vzniku této společnosti dne 24. 9. 2015). Ustanovení § 197 služebního  

                                                 
1 https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/o-ministerstvu/vedouci-pracovnici/seznam-reditelu-odboru--

171216/ 
2 https://news.microsoft.com/cs-cz/features/digitalni-cesta-ministerstva-prumyslu-a-obchodu/ 
3 https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/fc050555-cc0b-4b0c-8df9-901a3878d6dd 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/o-ministerstvu/vedouci-pracovnici/seznam-reditelu-odboru--171216/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/o-ministerstvu/vedouci-pracovnici/seznam-reditelu-odboru--171216/
https://news.microsoft.com/cs-cz/features/digitalni-cesta-ministerstva-prumyslu-a-obchodu/
https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/fc050555-cc0b-4b0c-8df9-901a3878d6dd
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zákona přikazuje státnímu zaměstnanci, který je v okamžiku nástupu do funkce členem řídícího orgánu 

podnikající právnické osoby, aby své členství v řídícím orgánu takových právnických osob v tříměsíční 

lhůtě ukončil. 

Téměř 10 měsíců od nástupu do funkce ředitele odboru však pan Čumpelík v pozici jednatele 

obou výše uvedených společností nadále setrvává. FACG Česká republika, s.r.o., se přitom zabývá 

inovačním a start up managementem, networkingem a vyhledáváním nových obchodních příležitostí4, 

a GOODVIBE TECHNOLOGIES s.r.o. se zaměřuje na projektovou činnost ve výstavbě inovativních, 

designových a trvale udržitelných staveb5. Obě tyto společnosti se tak primárně věnují problematikám, 

které spadají do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu a přímo také pana Čumpelíka jako 

koordinátora Inovační strategie ČR. Pan Čumpelík proto jako jednatel těchto společností podle TI 

porušuje povinnost státního zaměstnance zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného 

zájmu se zájmy osobními (včetně případného zneužívání informací) podle § 77 odst. 1 písm. i) 

služebního zákona. TI nemá informace, zda byl v této souvislosti panu Čumpelíkovi udělen souhlas 

s výkonem jiné výdělečné činnosti ve smyslu § 81 odst. 2 služebního zákona, případně se TI domnívá, 

že by v takto problematickém propojení představeného a soukromých společností neměl být takový 

souhlas udělen. 

Výše uvedené skutečnosti jsou natolik závažné, že podle TI odůvodňují zahájení kárného řízení 

podle § 94 odst. 1 služebního zákona, k čemuž jste oprávněn podat podnět jako náměstek pro státní 

službu, případně k přijetí jiných potřebných opatření ve státní službě. 

Kromě výše uvedených podezření na porušení služebního zákona zjistila TI další zapojení pana 

Čumpelíka do soukromých společností, která by za určitých okolností mohla rovněž představovat 

porušení ustanovení služebního zákona zamezující střetu zájmů. Pan Čumpelík je totiž pravděpodobně 

většinovým akcionářem společnosti CZECH VENTURES a.s. se sídlem Petrohradská 438/13, 

Vršovice, 101 00 Praha 10, vedené pod sp. zn. B 22852 u Městského soudu v Praze, IČO 064 57 932 

(dále jen „CZECH VENTURES a.s.“), což vyplývá ze zápisu o mimořádné valné hromadě této 

společnosti ze dne 5. 3. 2018, jež se podle přiložené listiny přítomných akcionářů pan Čumpelík 

zúčastnil jako vlastník 16 listinných akcií, což představovalo obchodní podíl o velikosti 80 %.6 

Ke zveřejnění žádné následující listiny ve Sbírce listin CZECH VENTURES a.s. nedošlo, je proto 

pravděpodobné, že se akcionářské struktura společnosti od března 2018 nezměnila. 

Prostřednictvím CZECH VENTURES a.s. pan Čumpelík zřejmě ovládá také společnost B.I.D. 

services s.r.o., se sídlem Milíčova 406/20, Žižkov, 130 00 Praha 3, vedené pod sp. zn. C 93763 

u Městského soudu v Praze, IČO 270 66 096, a společnost B.I.D. LifeS s.r.o., se sídlem Chudenická 

1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, vedené pod sp. zn. C 297392 u Městského soudu v Praze, 

IČO 072 37 766. 

Dále je pan Čumpelík od března 2017 členem správní rady společnosti ČESKÁ 

INOVACE, o.p.s., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, vedené pod sp. zn. O 821 

u Městského soudu v Praze, IČO 241 29 071, jež je jediným společníkem společnosti Czech Innovation 

Network s.r.o., se sídlem Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad, vedené pod sp. zn. C 279548 u Městského 

soudu v Praze, IČO 062 88 448. Tyto společnosti se opět zabývají inovacemi, networkingem a start upy. 

Pan Robin Čumpelík zastává funkce ve volených a řídících orgánech několika soukromých 

společností, které se zabývají činnostmi, jež spadají do jeho působnosti na Ministerstvu průmyslu a 

obchodu. V těchto a některých dalších společnostech se pak pan Čumpelík významně kapitálově účastní. 

Jako vysoce postavený státní zaměstnanec se tak mohl ocitnout ve střetu zájmů a porušit služební zákon.  

Ze zjištění TI také vyplývá, že pan Čumpelík dosud neučinil jakékoliv oznámení o činnostech, 

o majetku a o příjmech a závazcích podle § 9 až 11 zákona o střetu zájmů3, přestože je veřejným 

funkcionářem podle § 2 odst. 2 písm. d) zákona o střetu zájmů ve spojení s § 9 odst. 2 písm. b) služebního 

                                                 
4 http://www.facg.cz/cz/about-us/ 
5 http://www.goodvibe.cz/cz/what-we-do/ 
6 Listina vložená do Sbírky listin dne 4. 4. 2018, číslo listiny B 22852/SL2/MSPH; dostupná zde: 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=52371365&subjektId=988328&spis=1093391 

http://www.facg.cz/cz/about-us/
http://www.goodvibe.cz/cz/what-we-do/
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=52371365&subjektId=988328&spis=1093391
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zákona. Je samozřejmě možné, že pan Čumpelík jako ředitel odboru komunikace není oprávněn nakládat 

s finančními prostředky nad 250 000 Kč, nepodílí se na zadávání veřejných zakázek ani nerozhoduje 

ve správních řízeních, takže by se na něj povinnost učinit oznámení nevztahovala podle § 2 odst. 3 

zákona o střetu zájmů. TI nemá tyto informace k dispozici, proto by bylo na místě, abyste rozsah 

pravomocí pana Čumpelíka zhodnotil a v případě podezření na porušení zákona o střetu zájmů podal 

podnět příslušnému správnímu úřadu podle § 25 zákona o střetu zájmů.  

TI se obrátil na Vás jako náměstka pro státní službu odpovědného za dohled nad dodržováním 

služebního zákona a oprávněného toto oznámení prošetřit a podniknout kroky k nápravě. Ve smyslu 

§ 42 správního řádu TI žádá o vyrozumění o učiněných opatřeních. Děkujeme za reakci. 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 
…………………………………… 

Transparency International – Česká republika, o.p.s. 

David Ondráčka 

ředitel 

 


