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POTŘEBUJEME NASTARTOVAT SKUTEČNÝ BOJ PROTI KORUPCI 
  
Korupce je velmi nebezpečným jednáním, které může mít, nekladou-li se mu účinné 
zábrany, vážné dopady na fungování celého státu a společnosti. Ohrožuje podstatu 
demokracie a podkopává důvěru občanů v právní stát. Proto musí být boj s korupcí 
jednou z priorit každé demokratické vlády. 
  
Současná vláda vedená ODS slibovala občanům, že právě v oblasti boje proti korupci provede 
zásadní změnu. Programové prohlášení vlády obsahuje řadu slibů a návrhů, od kterých však 
vláda sama ustoupila nebo zůstaly jen na papíře. Naopak přistoupila ke zrušení úspěšné 
finanční policie, personálnímu a profesionálnímu rozpadu policie a vytvořila svým jednáním 
nedůvěru občanů v nezávislé posuzování trestných činů státními zástupci a soudci. S ohledem 
na to, za jakých podmínek vláda ODS, SZ a KDU-ČSL získala důvěru a o jaké hlasy se 
v poslanecké sněmovně opírá, se ani nedalo očekávat nic jiného. 
  
ČSSD považuje boj proti korupci za prioritu a v případě volebního úspěchu prosadí níže 
uvedené nástroje, které během několika let razantně sníží nejen míru vnímání korupce, ale 
korupci ve společnosti jako takovou. 
  
ČSSD proto mimo jiné: 
  

• zavede zákon o legitimním lobbingu, který bude postaven na principu registrace 
lobbistů;  

• upraví fungování specializovaných policejních útvarů a posílí speciální útvary státních 
zastupitelství; 

• posílí nezávislost soustavy státních zastupitelství, zejména změnou způsobu 
jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců; 

• připraví komplexní řešení zabavování tzv. nevysvětlitelných příjmů, například 
zavedení 100% daňové sazby na příjmy, u nichž nebude prokázáno, že pochází 
z legálních zdrojů; 

• dopracuje institut protikorupčního agenta, např. po vzoru slovenské úpravy; 
• zavede trestní odpovědnost právnických osob; 
• zavede tzv. černé listiny, na něž budou zařazeny společnosti, které se dopustí 

korupčního jednání, ty pak nebudou mít přístup po určitou dobu k veřejným 
zakázkám; 

• povinně zavede internetové aukce pro veřejné instituce u určitého typu smluv a 
objemu; 

• rozšíří působnost zákona o střetu zájmu ve věci odchodů z veřejné do soukromé sféry;  
• zpřísní pravidla legislativního procesu, zejména podávání pozměňovacích návrhů; 
• zákonem zavede povinnost elektronických hlasovacích zařízení v zastupitelstvech 

statutárních měst, se zveřejňováním výsledků hlasování prostřednictvím internetu; 



• zavede centrální anonymní elektronický systém oznámení o korupci, který bude 
garantovat nezávislé prověření oznámení. 

  
JUDr. Jeroným Tejc 
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