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PROTIKORUPČNÍ NÁVRHY VLÁDY A MINISTERSTVA
VNITRA
Návrh MV: Předložíme novelu jednacího řádu vlády
(bude zveřejňováno jmenovité hlasování ministrů
při rozhodování o nakládání s majetkem, veřejných
zakázkách či grantech)
Znění koaliční smlouvy: Zajistíme formou usnesení vlády,
aby bylo zveřejňováno po jménech hlasování ve vládě o
bodech, kde vláda rozhoduje ve věcech nakládání s
majetkem státu nebo o veřejných zakázkách, dotacích,
grantech nebo jiných podporách ze státního rozpočtu s
výjimkou bodů, které budou projednávány v režimu
zákona o ochraně utajovaných informací. Vláda po přijetí
tohoto usnesení neprodleně vyzve k přijetí obdobného
postupu i rady krajů a obcí.
Předložíme novelu trestního řádu, která umožní
nasazení odposlechů již na hranici 8 let
Připravíme etický kodex úředníka státní správy a
samosprávy a předložíme jej vládě ke schválení
Navrhneme zakotvení povinnosti pro orgány veřejné moci
zpracovat a publikovat vlastní etický kodex.
Novela zákona o obcích a krajích – zveřejňování
informací o jmenovitém hlasování orgánů územních
samospráv při rozhodování o nakládání s majetkem
samospráv, veřejných zakázkách či grantech
Po projednání s Asociací krajů ČR, Svazem měst a obcí ČR
a Sdružení místních samospráv předložíme změnu
příslušných zákonů tak, aby hlasování v radách krajů a
obcí bylo zveřejňováno po jménech ve věcech nakládání s
majetkem územní samosprávy nebo o veřejných
zakázkách, dotacích, grantech nebo jiných podporách z
rozpočtu územní samosprávy s výjimkou bodů, které
budou projednávány v režimu zákona o ochraně
utajovaných informací.
Novela zákona o svobodném přístupu k informacím
– snazší přístup veřejnosti i zastupitelů
k informacím z vedení úřadů
Předložíme zákon o Generální inspekci
bezpečnostních sborů
Předložíme návrh zákona o Generální inspekci
bezpečnostních sborů, který zajistí nezávislou kontrolu
činnosti bezpečnostních sborů.

Předložíme nový zákon o úřednících ve veřejné
správě
Předložíme návrh věcného záměru zákona o úřednících a
dalších zaměstnancích ve veřejné správě, který nahradí
současný zákon o státní službě a zákon o úřednících
územních samospráv, kde bude jednoznačně určena
hranice mezi politicky obsazenými a úřednickými místy
ve veřejné správě a zajištěno odpolitizování,
profesionalizace a stabilizace veřejné správy.
Na základě zkušeností Inspekce Policie ČR
zavedeme zkoušky spolehlivosti osob ve veřejné
správě
Institut testů spolehlivosti podle §107 zákona o Policii
využijeme pro stanovení obdobných testů pro další osoby
působící v orgánech veřejné moci.
Do 1. 4. 2011 vyhodnotíme využívání možnosti
předstíraného převodu
Zavedeme účinný systém vzdělávání policistů
v boji proti korupci
Podle možností rozpočtu PČR budeme usilovat o další
specializované vzdělávání policistů a posílení motivační
složky platu v závislosti na kvalitě vykonávané práce.
Zřídím ombudsmana policie, bude to osoba, na
kterou se budou moci obracet policisté
Zákon o kontrole veřejné správy – obecný právní
předpis sjednocující kontrolní činnost úřadů
veřejné správy
Předložíme návrh zákona o kontrole ve veřejné správě,
který sjednotí kontrolní proces u orgánů veřejné správy
tak, aby nedocházelo k duplicitám a nejasnostem při
výkonu dozoru a kontroly ve veřejné správě.
Předložíme zákon o lobbingu – 2012
Předložíme zákon o lobbyingu, jehož cílem bude
zprůhlednění vztahu mezi politiky a úředníky na jedné
straně a subjekty zabývajícími se lobbyingem na straně
druhé. Zákon bude obsahovat definice lobbyingu,
lobbyistického kontaktu a lobbyisty a povinnou registraci
lobbyistů. Registr lobbyistů bude přístupný na internetu,
budou stanoveny sankce za neplnění podmínek
stanovených zákonem.

Předložíme novelu Ústavy – posílení kontrolních
pravomocí NKÚ i vzhledem k obcím a krajům
Předložíme novelu Ústavy a novelu zákona o NKÚ, které
umožní kontrolu nakládání s majetkem územních
samospráv a dalších veřejnoprávních korporací.
Navrhneme způsob kontroly nakládaní s majetkem
právnických osob ovládaných státem nebo územními
samosprávnými celky. Vláda bude provádět jednou
ročně pravidelnou kontrolu realizace nápravných
opatření vyplývajících z kontrolních nálezů NKÚ.
Předložíme novelu zákona o sdružování v
politických stranách – úprava zvýší
transparentnost financování politických stran
Provedeme legislativní kroky ke zprůhlednění financování
politických stran. Zvážíme možnost zavedení limitů na
výdaje ve volebních kampaních.
Protikorupční akademie pro policisty, zvýšení
protikorupčního potenciálu a výběr nejlepších
absolventů pro Útvar pro odhalování korupce a
finanční kriminality
Zajistíme, aby na všech úrovních PČR byly obsazeny
pozice specialistů na finanční kriminalitu, kteří budou
vyškoleni v této oblasti.
Zřízení specializovaného pracoviště na vyhledávání
a zajišťování výnosů z trestné činnosti v rámci
Útvaru pro odhalování korupce a finanční
kriminality k 1. 1. 2012
Zajistíme, aby v rámci ÚOKFK bylo zřízeno pracoviště
specializované na vyhledávání a zajišťování výnosů z
trestné činnosti.
S Ministerstvem spravedlnosti:
Novela zákona o střetu zájmů – vytvoření
centrálního registru oznámení s cílem zjednodušit
přístup veřejnosti k informacím
Navrhneme zřízení centrálního registru oznámení podle
zákona o střetu zájmů s cílem zjednodušit přístup
veřejnosti k těmto informacím prostřednictvím
Informačního systému datových schránek na formuláři,
který bude publikován Ministerstvem vnitra ČR na
internetu.
Novela trestního
zákoníku – zpřísnění
trestů za korupci
Předložíme novelu trestního
zákona, která zpřísní tresty
za korupci u úředních osob
(trest zákazu činnosti,
propadnutí majetku).
Novela trestního řádu –
institut spolupracujícího
obviněného
Zpřesníme institut
spolupracujícího obviněného

(korunní svědek) podle §178a trestního řádu a
navazujících ustanovení tak, aby bylo možné zejména v
závažných případech organizovaného zločinu zajistit ve
výjimečných případech i úplnou beztrestnost.
Institut obviněného a korunního svědka
Zpřesníme institut spolupracujícího obviněného (korunní
svědek) podle §178a trestního řádu a navazujících
ustanovení tak, aby bylo možné zejména v závažných
případech organizovaného zločinu zajistit ve výjimečných
případech i úplnou beztrestnost.
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob –
naplnění závazků vůči OSN, OECD a Radě Evropy,
které se dosud neplnily přesto, že Česká republika
podepsala v posledních deseti letech mezinárodní
smlouvy, kde se zavázala tuto odpovědnost zavést
Předložíme návrh zákona o odpovědnosti právnických
osob ve správní popř. trestní rovině, který je podmínkou
pro Ratifikaci úmluvy proti korupci.
S Ministerstvem pro místní rozvoj:
Novela zákona o zadávání veřejných zakázek
Navrhneme změnu zákona o veřejných zakázkách.
Aukční systémy pro veřejné zakázky
Centrální nákupy a on-line aukce. Nákupy státní správy
přesahující určitý limit budou prováděny centrálně. Tím
dojde k úspoře administrativy a díky silnějšímu
postavení při vyjednávání se dosáhne nižší ceny.
Chceme také provádět standardní nákupy materiálu a
služeb pro všechny úřady výhradně prostřednictvím online aukcí. Výdaje nad 1 milion korun budou
zveřejňovány na internetu.
Systémy centrálních nákupů
Centrální nákupy a on-line aukce. Nákupy státní správy
přesahující určitý limit budou prováděny centrálně. Tím
dojde k úspoře administrativy a díky silnějšímu
postavení při vyjednávání se dosáhne nižší ceny.
Chceme také provádět standardní nákupy materiálu a
služeb pro všechny úřady výhradně prostřednictvím online aukcí. Výdaje nad 1 milion korun budou
zveřejňovány na internetu.

