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Řešení proti korupci a byrokracii

Korupce a nadmKorupce a nadm ěěrnrn áá byrokracie byrokracie 
jako nejvjako nejv ěěttšíší zzááttěžěže e 
demokratickdemokratick éého stho st áátu:tu:

-- omezujomezuj íí svobodusvobodu
-- podrývajpodrývaj íí ddůůvvěěru ve stru ve st áát a t a 

spravedlnost spravedlnost 
-- demotivujdemotivuj íí poctivpoctiv éé a aktivna aktivn íí
-- vytvvytv áářříí exkluzivitu a elitexkluzivitu a elit áářřstvstv íí
-- zpzpůůsobujsobuj íí šškody stkody st áátu, obtu, ob ččananůům m 

podnikatelpodnikatel ůům a firmm a firm áámm



1.Čisté zákony – čisté procesy
2. Transparentnost jako z ákladn í

pravidlo
3. Osobn í odpov ědnost
4. Tvrd é tresty a postihy 

0pat0patřřeneníí v oblasti korupcev oblasti korupce

doporudoporuččujeuje
Řešení proti korupci a byrokracii



Zavedeme povinn é
Hodnocen í dopad ů

korup čního rizika - CIA 
jako sou část procesu RIA 

0pat0patřřeneníí v oblasti korupcev oblasti korupce

doporudoporuččujeuje
Priority premiéra – Agenda 100



Navrhneme zakotven í
práva občanů, 
podnikatel ů a firem na 
ochranu p řed korupc í a 
byrokracií

0pat0patřřeneníí v oblasti korupcev oblasti korupce

doporudoporuččujeuje
Řešení proti korupci a byrokracii



Zavedeme maxim ální
transparentnost 
veřejných zak ázek, grant ů
a dotac í

0pat0patřřeneníí v oblasti korupcev oblasti korupce

doporudoporuččujeuje
Řešení proti korupci a byrokracii



Zavedeme princip „do 
naha“ u z ájemců o 
veřejné zakázky, granty 
a dotace 

0pat0patřřeneníí v oblasti korupcev oblasti korupce

doporudoporuččujeuje
Řešení proti korupci a byrokracii



Zavedeme vy šší míru 
hmotn é odpov ědnosti 
politik ů, úředníků a 
dalších zam ěstnanc ů

veřejného sektoru 

0pat0patřřeneníí v oblasti korupcev oblasti korupce

doporudoporuččujeuje
Řešení proti korupci a byrokracii



Zpřísníme zákaz činnosti 
pro osoby nez ákonn ě

jednající a trest 
propadnut í majetku 

0pat0patřřeneníí v oblasti korupcev oblasti korupce

doporudoporuččujeuje
Řešení proti korupci a byrokracii



Hodnocen í dopad ů

korup čního rizika v 
právních p ředpisech CIA

Michal Mejstřík, člen 
ESO 

0pat0patřřeneníí v oblasti korupcev oblasti korupce

doporudoporuččujeuje
Řešení proti korupci a byrokracii



Proč CIA
Vztah CIA a RIA
RIA a CIA – povinn á součást 
legislativn ího procesu

Michal Mejstřík, člen 
ESO 

0pat0patřřeneníí v oblasti korupcev oblasti korupce

doporudoporuččujeuje
Řešení proti korupci a byrokracii



Okamžitě provedeme CIA 
u 30ti nejrizikov ějších 
právních p ředpis ů

15 návrhů veřejnost
15 návrhů odborn íci

0pat0patřřeneníí v oblasti korupcev oblasti korupce

doporudoporuččujeuje
Řešení proti korupci a byrokracii



Hlasov ání veřejnosti
(připom ínky k metodice CIA)

17.5.-29.5.2010
Výchoz í návrh p řiprav í
Transparency International

0pat0patřřeneníí v oblasti korupcev oblasti korupce

doporudoporuččujeuje
Řešení proti korupci a byrokracii



Právo na ochranu p řed 
korupc í a byrokracií

Adriana Krnáčová, expert 
ESO 

0pat0patřřeneníí v oblasti korupcev oblasti korupce

doporudoporuččujeuje
Řešení proti korupci a byrokracii



Proč nov é právo
Kdo m á právo se br ánit
Kam se m ůže obr átit
Jak to m ůže skon čit

Adriana Krnáčová, expert 
ESO 

0pat0patřřeneníí v oblasti korupcev oblasti korupce

doporudoporuččujeuje
Řešení proti korupci a byrokracii



Maxim ální
transparentnost 
veřejných zak ázek, grant ů
a dotac í

Zdeněk Zajíček, expert 
ODS 

0pat0patřřeneníí v oblasti korupcev oblasti korupce

doporudoporuččujeuje
Řešení proti korupci a byrokracii



doporudoporuččujeuje
Řešení proti korupci a byrokracii

Elektronická tržiště
NIPES 

aukční systémy                      Datové
schránkyběžné zakázky                  slo žité

zakázky
Centrální adresa

internet

VeVeřřejnejnéé zakzakáázky zky -- elektronizaceelektronizace



doporudoporuččujeuje
Řešení proti korupci a byrokracii

Elektronická tržiště
NIPES 

aukční systémy                      Datové
schránkyveřejná kontrola odborn á

kontrola
Centrální adresa

internet

VeVeřřejnejnéé zakzakáázky zky -- kontrolakontrola



doporudoporuččujeuje
Řešení proti korupci a byrokracii

Elektronická tržiště
NIPES 

aukční systémy                      Datové
schránkyvlastnick á struktura           vlastnick á

struktura
jednatelé jednateléCentrální adresa

internet

VeVeřřejnejnéé zakzakáázky zky –– úúdaje o uchazedaje o uchazeččii



doporudoporuččujeuje
Řešení proti korupci a byrokracii

Elektronická tržiště
NIPES 

aukční systémy                      Datové
schránkyveškeré údaje veškeré

údaje
dokumenty       dokumentyCentrální adresa

internet

VeVeřřejnejnéé zakzakáázky zky –– úúdaje o zakdaje o zakáázcezce



doporudoporuččujeuje
Řešení proti korupci a byrokracii

Elektronická tržiště
NIPES 

aukční systémy                      Datové
schránkyon line den podpisu 
smlouvy

Centrální adresa
internet

VeVeřřejnejnéé zakzakáázky zky –– ččas zveas zveřřejnejněěnníí



1) Transparentnost proces ů

- elektronizace
2) Transparentnost uchaze čů

- zveřejnění vlastnick é a 
organiza ční struktury 

Granty a dotaceGranty a dotace

doporudoporuččujeuje
Řešení proti korupci a byrokracii



1. Méně regulac í a méně úřadů
2. Zákony bez nadm ěrné

byrokracie
3. Transparentnost jako z ákladn í

pravidlo
4. Profesn í rozvoj a odm ěňování

0pat0patřřeneníí v oblasti byrokraciev oblasti byrokracie

doporudoporuččujeuje
Řešení proti korupci a byrokracii



Každý rok prov ěříme a 
zrušíme 30 nejv ětších 
byrokratických regulac í

0pat0patřřeneníí v oblasti byrokraciev oblasti byrokracie

doporudoporuččujeuje
Řešení proti korupci a byrokracii



Okamžitě provedeme RIA 
u 30ti nejv ětších 
byrokratických regulac í
15 návrhů veřejnost
15 návrhů odborn íci

0pat0patřřeneníí v oblasti korupcev oblasti korupce

doporudoporuččujeuje
Řešení proti korupci a byrokracii



Hlasov ání veřejnosti
(připom ínky k metodice RIA)

17.5.-29.5.2010
Výchoz í návrh p řiprav í
Hospod ářská komora ČR

0pat0patřřeneníí v oblasti korupcev oblasti korupce

doporudoporuččujeuje
Řešení proti korupci a byrokracii



Zrušíme 3 ministerstva 
a slou číme kontroln í a 
regula ční úřady 

0pat0patřřeneníí v oblasti byrokraciev oblasti byrokracie

doporudoporuččujeuje
Řešení proti korupci a byrokracii



U některých agend po 
elektronizaci zru šíme 
místn í příslu šnost 
podobn ě jako 
v Czech POINTu

0pat0patřřeneníí v oblasti byrokraciev oblasti byrokracie

doporudoporuččujeuje
Řešení proti korupci a byrokracii



Umožníme ob čanům 
kontrolu nakládání s 
jejich osobn ími údaji 
prost řednictv ím 
Základn ích registr ů

0pat0patřřeneníí v oblasti byrokraciev oblasti byrokracie

doporudoporuččujeuje
Řešení proti korupci a byrokracii



Předlo žíme nový Z ákon o 
úřednících ve ve řejné
spr ávě (syst ém 
vzdělávání a odm ěňování) 

0pat0patřřeneníí v oblasti byrokraciev oblasti byrokracie

doporudoporuččujeuje
Řešení proti korupci a byrokracii



1.Zavedeme povinné Hodnocení dopad ů korup čního rizika - CIA 
jako sou část procesu RIA
2.Navrhneme zakotvení práva ob čanů, podnikatel ů a firem na 
ochranu p řed korupcí a byrokracií
3.Zavedeme absolutní transparentnost ve řejných zakázek, grant ů

a dotací
4.Zavedeme princip „do naha“ u zájemc ů o veřejné zakázky, 
granty a dotace
5.Zavedeme vyšší míru hmotné odpov ědnosti politik ů a úředníků
6.Zpřísníme zákaz činnosti pro osoby nezákonn ě jednající a trest 
propadnutí majetku

11 priorit proti korupci a byrokracii11 priorit proti korupci a byrokracii

doporudoporuččujeuje
Řešení proti korupci a byrokracii



7. Každý rok prov ěříme a zrušíme 30 nejv ětších byrokratických 
regulací

8. Zrušíme 3 ministerstva  a slou číme kontrolní a regula ční
úřady

9. Po elektronizaci zrušíme u n ěkterých agend m ístní
příslušnost podobn ě jako v Czech POINTu

10. Umožníme ob čanům kontrolu nakládání s jejich osobními 
údaji prost řednictvím Základních registr ů

11. Předložíme nový Zákon o ú řednících ve ve řejné správ ě

(systém vzd ělávání a odm ěňování)

11 priorit proti korupci a byrokracii11 priorit proti korupci a byrokracii

doporudoporuččujeuje
Řešení proti korupci a byrokracii



DDěěkujeme za kujeme za 
pozornostpozornost

Albatros, 17. kv ětna 2010


