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Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí
k širšímu zpřístupnění Knihovny připravované legislativy ODok
___________________________________________________________________
I.
Obecně
Transparentnosti legislativního procesu přispěje širší zpřístupnění Knihovny připravované
legislativy systému ODok (dále jen „KPL“) tak, aby měla veřejnost přístup i k aktuálním
legislativním a nelegislativním materiálům, které jsou zpřístupněny pouze oprávněným osobám
v databázi eKLEP.
KPL přestavuje prezentační systém určený veřejnosti, zatímco eKLEP je systém produkční,
do kterého mají přístup prostřednictvím hesla pouze registrované osoby. Cílem navrhované změny
je faktické převedení definovaných dokumentů z databáze eKLEP do KPL tak, aby veřejnost měla
kontinuální přístup k materiálům legislativní a nelegislativní povahy v rámci legislativního procesu
včetně fáze připomínkového řízení apod.
II.
Vztah k vládní protikorupční politice
Vláda Bohuslava Sobotky se v programovém prohlášení zavázala k „posílení veřejné kontroly
prostřednictvím dodržování principu transparentnosti činnosti veřejné správy, zajištěním
průhlednosti procesů a zapojení dalších relevantních politických aktérů.“ V Akčním plánu boje
s korupcí na rok 2015 se programový závazek detailněji rozvádí: „Neméně důležitým příspěvkem
k posílení transparentnosti i kvality legislativního procesu bude širší zpřístupnění Elektronické
knihovny legislativního procesu (eKLEP) veřejnosti. V současnosti knihovna slouží nejen
k výměně legislativních i některých nelegislativních dokumentů v rámci jejich tvorby
a schvalovacího procesu na jednáních vlády, ale také monitoruje celý životní cyklus jednotlivých
návrhů a slouží i pro mezirezortní připomínková řízení, pro vypořádání připomínek a obsahuje
i některé další dokumenty (např. přehledy dopadů RIA).“
III.
Návrh řešení
Na základě interních jednání se zástupci projektového týmu byly definovány následující typy
dokumentů, ke kterým by měl být rozšířen přístup veřejnosti tím, že budou prezentovány rovněž
v KPL:
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1) Knihovna připravované legislativy bude přejmenovaná např. na „eKLEP pro veřejnost“.
2) V eKLEPu pro veřejnost budou uživatelům (tzv. odborné veřejnosti a široké veřejnosti)
přístupné všechny verze legislativních materiálů včetně připomínek (verze
pro připomínkové řízení, verze pro jednání vlády, včetně vypořádání připomínkového
řízení, a projednaná verze). Legislativní materiály jsou: návrh věcného záměru zákona,
návrh zákona, návrh zákonného opatření Senátu, návrh nařízení vlády, návrh vyhlášky
a návrhy zákonů, jejichž předkladatelem není vláda.
3) Stanovisko Legislativní rady vlády bude široké veřejnosti zpřístupněno poté,
co předkladatel vloží vládou projednanou verzi materiálu do elektronické knihovny eKLEP.
Uživatelům s právem přístupu do elektronické knihovny eKLEP a tzv. odborné veřejnosti
(zaměstnancům ústředních orgánů státní správy) bude stanovisko Legislativní rady vlády
přístupné jako dosud, tj. již po autorizaci stanoviska Legislativní rady vlády v elektronické
knihovně eKLEP.
4) V informačním systému ODok bude vytvořen nový typ materiálu např.: „nelegislativní
materiál ovlivňující normotvorbu“.
V eKLEPu pro veřejnost bude tento nový typ nelegislativního materiálu „nelegislativní
materiál ovlivňující normotvorbu“ přístupný široké veřejnosti, a to všechny verze tohoto
nového nelegislativního materiálu (verze pro připomínkové řízení, verze pro jednání vlády,
včetně vypořádání připomínkového řízení, a projednaná verze). Široké veřejnosti nebudou
přístupné připomínky uplatněné k tomuto novému typu nelegislativního materiálu.
V eKLEPu pro veřejnost budou uživatelům s právem přístupu do elektronické knihovny
eKLEP a tzv. odborné veřejnosti přístupné všechny verze materiálu (verze
pro připomínkové řízení, verze pro jednání vlády, včetně vypořádání připomínkového řízení,
a projednaná verze), a to těchto typů nelegislativních materiálů: „nelegislativní materiál“
a „nelegislativní materiál ovlivňující normotvorbu“. Uživatelům s právem přístupu
do elektronické knihovny eKLEP a tzv. odborné veřejnosti budou přístupné i připomínky
uplatněné k těmto typům nelegislativních materiálů.

Orientační vyčíslení nákladů na širší zpřístupnění KPL činí cca 250 000 Kč.
IV.
Závěr
Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí souhlasí se zpřístupněním výše uvedených typů
dokumentů v Knihovně připravované legislativy systému ODok takovým způsobem, aby veřejnost
měla přehled o průběhu jednotlivých fází legislativního procesu.
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