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O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci?

Boj proti korupci přispívá ke stabilizaci veřejných rozpočtů

Korupce není jen problém České republiky

Náklady, které korupce způsobuje hospodářství Evropské unie,
se odhadují na 120 miliard EUR ročně (přes 3 bilióny korun)

To je 1 % HDP Evropské unie a jen o něco méně než roční
rozpočet Unie



Postupné dílčí kroky, ne populismus

Skutečný boj proti korupci jsou postupné dílčí kroky, ne
prázdná populistická hesla a marketingové kampaně

Jde o běh na dlouhou trať, protože se objevují stále nové,
podstatně sofistikovanější způsoby, na které je nutné reagovat

Proti minulým vládám je viditelný pokrok v přijímání
konkrétních protikorupčních kroků



Prevence a represe v boji proti korupci

Úspora desítek mld. Kč rušením předražených tendrů
a snižováním vládních výdajů

Novela zákona o veřejných zakázkách

Transparentní zveřejňování smluv a cen

Snížení limitu zakázek malého rozsahu

Omezení prostoru pro šití zakázek na míru, zrušení losovaček

Povinné elektronické aukce u vybraných veřejných zakázek

Zvýšení trestů za korupci u veřejných činitelů

Průhlednější financování politických stran



Stop předraženým zakázkám

Snížení provozních výdajů státu o 10 % znamená nejen finanční
úsporu, ale i omezení prostoru pro korupci

Zrušení nákupu armádních zakázek přes prostředníky přinese
miliardové úspory

Zrušení „ekotendru“ přineslo úsporu 20 – 30 mld. Kč

Zrušení dostavby ÚVN ušetřilo 6 mld. Kč



Změny ve veřejných zakázkách 

Trh veřejných zakázek dosahuje 14,5 % HDP, z toho veřejné
prostředky 12 % HDP – 450 mld. Kč

Zbytek zakázky sektorových zadavatelů

Změny v zákoně o veřejných zakázkách mohou ušetřit zhruba
15 mld. Kč ročně

Zveřejňování smluv a dalších dokumentů k veřejným zakázkám
na internetu

Rozklikávací rozpočet – kontrola příjmů a výdajů

Zrušení „losovaček“



Zvýšená aktivita orgánů činných v trestním řízení 

Zvyšuje se počet vyšetřovaných činů korupčního charakteru

Stoupl počet obviněných

Stoupl objem prověřované škody na 8 mld. Kč

Prověřují se i starší kauzy (gripeny, MUS, OKD…)



Protikorupční opatření 

Zpřísnění trestů za korupční jednání u úředních osob

• přijetí úplatku - zvýšena horní hranice ze 3 na 4 roky

• přijetí úplatku s prospěchem nad 500 000 Kč či spáchané 
úřední osobou - zvýšena sazby z 2-8 na 3-10 let 

• sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné 
soutěži a veřejné dražbě - 3 až 10 let

• pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži -
zvýšení z 1-5 na 2-8 a z 2-8 na 3-10 let



Protikorupční opatření 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob

Splnění mezinárodních závazků

Přístup orgánů činných v trestním řízení k údajům z daňového
přiznání

Účinnější dokazování nelegálního prospěchu z trestné činnosti



Protikorupční opatření 

Zřízení Generální inspekce bezpečnostních sborů

Nezávislá kontrola činnosti bezpečnostních sborů

Rozšíření „testů spolehlivosti“

Možnost „testů spolehlivosti“ rozšířena i na příslušníky a
zaměstnance Celní správy, Vězeňské služby a GIBS

Změna podmínek k použití odposlechů telekomunikačního
provozu a nasazení agenta



Změna zákona o veřejných zakázkách

• snížení finančních limitů pro zakázky malého rozsahu na 
polovinu

• zrušení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů

• zavedení tzv. významných veřejných zakázek

• nutnost odůvodnění zakázek

• zavedení tzv. hodnotitelů veřejných zakázek jmenovaných MMR 

• zveřejňování smluv včetně výše skutečně uhrazené ceny a 
seznamů subdodavatelů s jejich majetkovou strukturou

• zadavatelé budou povinni zrušit zadávací řízení, pokud by měla 
být hodnocena pouze jedna nabídka



Protikorupční opatření

Zpřesnění institutu spolupracujícího obviněného

Motivace pachatelů podílejících se na trestné činnosti ke
spolupráci s orgány činnými v trestním řízení k podání
svědectví proti hlavním pachatelům

Posílení nezávislosti a odpovědnosti státního zastupitelství za
výkon svěřené pravomoci

Změna způsobu jmenování a odvolávání vedoucích státních
zástupců, změna způsobu dohledové pravomoci nadřízených
atd.



Protikorupční opatření

Zřizování specializovaných útvarů státního zastupitelství
zejména v oblasti boje proti korupci a závažné finanční
kriminalitě

Specializovaný útvar při Nejvyšším státním zastupitelství pro
boj s korupcí

Ochrana oznamovatelů korupčního jednání

Ochrana zaměstnanců poukazujících na korupční jednání, na
druhé straně pojistka proti zneužívání této ochrany



Protikorupční opatření

Novela rozpočtových pravidel

Zvýšení požadavků na majetkovou transparentnost příjemců
dotací

Zprůhlednění financování politických stran

Zveřejňování náklad na volební kampaně, zákaz anonymních
kampaní, zpřesnění kontrolního dohledu nad financováním
stran atd.



Protikorupční opatření

Platforma pro zákon o úřednících

Stanovení pravidel pro zaměstnávání, odměňování, politickou

nezávislost a odpovědnost úředníků

Open Government Partnership (OGP)

Mezinárodní iniciativa administrativy USA podporující
otevřenost, transparentnost a boj proti korupci

Zpracování Akčního plánu



Děkujeme vám za pozornost


