Přehled stavu protikorupčních opatření z agendy
Rekonstrukce státu (k 29. 6. 2021)
Vládní návrhy schválené Parlamentem:
● zákon o evidenci skutečných majitelů + zákon proti praní špinavých
peněz (RS spolu s poslanci doplnili: vynětí sporné právní kličky pro
určování majitelů firem ve svěřenském fondu, povinnost plnit evidenci
pro žadatele o dotace)
● novela zákona o soudech a soudcích (RS spolu s poslanci doplnili:
povinnost soudů zveřejňovat rozsudky)
● nominační zákon (RS spolu s poslanci doplnili: závaznost nominačního
postupu a pravomoc Výboru odmítnout uchazeče, který nesplňuje
základní předpoklad)
Poslanecké návrhy, na kterých se podílela Rekonstrukce státu, schválené
Parlamentem:
● novela zákona o registru smluv, která zrušila výjimku pro státní a
městské firmy obchodující s cennými papíry
● zavedení informačního příkazu a rozšíření působnosti ÚOOÚ na ochranu
práva na informace
● závaznost nominačního postupu a pravomoc Výboru odmítnout
uchazeče, který nesplňuje základní předpoklady
● povinnost soudů zveřejňovat rozsudky
● vynětí sporné právní kličky pro určování majitelů firem ve svěřenském
fondu
● povinnost žadatelů o dotace plnit evidenci skutečných majitelů
Vládní a poslanecké návrhy, které ještě nebyly schválené Parlamentem:
● návrh novely Ústavy (předloženo PS: 4. 7. 2018, v Senátu od 24. 2. 2020,
čeká na plénum) a návrh novely prováděcího zákona o NKÚ (předloženo
PS: 20. 12. 2018, čeká se na dokončení 3. čtení) směřující k rozšíření
působnosti kontrol na veřejně vlastněné firmy
● návrh novely exekučního řádu (předloženo PS: 9. 7. 2019, čeká na
hlasování o senátní vratce: 13. 7. 2021)
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● návrh novely zákona o státním zastupitelství, která posiluje nezávislost
nejvyššího státního zástupce a zavádí pevná funkční období vedoucích
státních zástupců (ministerský návrh představen v červnu 2019, nedostal
se ani na vládu, úzké konsensuální poslanecké novely nepodpořeny)
● návrh zákona o lobbování (předloženo PS: 21. 8. 2019, čeká se na
dokončení 2. čtení)
● návrh novely informačního zákona vymezující přesnou definici
povinných subjektů (včetně státních firem) a obranu proti zneužití práva
na informace (1. návrh předložen PS: 29. 10. 2019, čeká se na 2. čtení; 2.
návrh implementující EU směrnici předložen PS: 31. 3. 2021, čeká se na
1. čtení)
● návrh novely zákona o střetu zájmů, která v návaznosti na nález ÚS
zavádí mechanismus zpřístupnění majetkových přiznání politiků na
žádost (předloženo PS: 21. 7. 2020, čeká se na 3. čtení)
● návrh zákona o ochraně oznamovatelů (předloženo PS: 9. 2. 2021, čeká
se na 2. čtení)
● návrh zákona o Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek
(předloženo PS: 4. 12. 2020, čeká se na 1. čtení)

