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Záznam z 20. jednání 

Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí 

konaného dne 16. července 2019 

 

 

Přítomní členové (a pověření zástupci) Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí:  

 

Ing. Andrej Babiš – předseda Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, předseda vlády (dále jen 

„Rada“) 

Mgr. Marie Benešová – místopředsedkyně Rady, ministryně spravedlnosti 

JUDr. Michal Barbořík – ředitel Odboru prevence kriminality, Ministerstvo vnitra 

Ing. Zdeňka Pikešová, MPA – státní tajemnice, Ministerstvo pro místní rozvoj 

JUDr. Radek Policar – náměstek pro legislativu a právo, Ministerstvo zdravotnictví 

PhDr. Tomáš Vyhnánek – náměstek pro řízení sekce Finanční řízení a audit, Ministerstvo financí 

plk. JUDr. Bc. Radim Dragoun, Ph.D. – ředitel, Generální inspekce bezpečnostních sborů 

plk. Mgr. Richard Ohnoutka – náměstek ředitele, Národní centrála proti organizovanému zločinu 

Mgr. Jiří Pavlík – náměstek, Nejvyšší státní zastupitelství 

Mgr. Ivo Dočekal – právník, Asociace krajů České republiky 

Mgr. Pavel Drahovzal – starosta obce Velký Osek, Svaz měst a obcí České republiky 

Mgr. Irena Bartoňová Pálková – viceprezidentka, Hospodářská komora České republiky 

PharmDr. Lubomír Chudoba – prezident, Česká lékárnická komora 

Mgr. Josef Karlický – vedoucí týmu Rekonstrukce státu, Frank Bold 

Mgr. Petr Leyer – Transparency International Česká republika 

JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. – Slezská univerzita v Opavě 

Mgr. Marek Zelenka – ředitel, Oživení     

 

Hosté: 

Mgr. Bc. Dalibor Fadrný – tajemník Rady 

JUDr. Jiří Kapras – ředitel Odboru střetu zájmů a boje proti korupci, Ministerstvo spravedlnosti 

JUDr. Michaela Pobořilová – kabinet předsedy vlády 

 

Jednání zahájil v 15:00 hod. Ing. Andrej Babiš, který přivítal přítomné členy Rady a jejich pověřené 

zástupce. Dalibor Fadrný konstatoval, že je přítomno 14 členů či pověřených zástupců z celkem 

17 členů a Rada je tak usnášeníschopná. 

Andrej Babiš navrhl schválení předloženého programu, který byl jednomyslně schválen: 

1. Volba nového člena Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí; 

2. Návrh zákona o lobbování a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o lobbování; 

3. Aktuální informace o plnění doporučení Skupiny států proti korupci při Radě Evropy 

(GRECO); 

4. Aktuální informace o přípravě návrhu zákona o ochraně oznamovatelů; 

5. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí v roce 2018; 
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6. Plán činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí v roce 2019; 

7. Různé.  

 

 

V 15.05 hod. se dostavili Jiří Pavlík a Petr Drahovzal.  

 

1. Volba nového člena Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí 

Andrej Babiš oznámil, že byl do Rady jako nový člen nominován podle čl. 3 odst. 1 písm. g) Statutu 

Rady Marek Zelenka, ředitel spolku Oživení, a to na základě rezignace bývalého předsedy spolku 

Oživení Martina Kameníka.  

K nominaci nikdo z členů Rady nezvesel žádnou připomínku a v následném hlasování byl Marek 

Zelenka jako nový člen Rady jednomyslně zvolen.  

 

2. Návrh zákona o lobbování a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o lobbování 

Andrej Babiš uvedl, že návrhy zákona o lobbování a zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím zákona o lobbování (dále jen „materiály“) byly Ministerstvem spravedlnosti 

předloženy na základě programového prohlášení vlády a Plánu legislativních prací vlády.  

Dalibor Fadrný konstatoval, že oba materiály mohou po projednání Radou zařazeny na program 

jednání vlády. Dále uvedl, že návrh stanoviska Rady obsahuje doporučení, aby byly oba materiály 

vládou schváleny v předložené podobě. Podotkl, že návrh stanoviska byl zpracován poradním 

orgánem Rady Pracovní komisí předsedy Rady k lobbingu, jejímiž členy jsou zástupci státní 

správy, neziskového sektoru a akademické obce.  

Marie Benešová představila hlavní účel obou materiálů a uvedla, že regulace lobbingu je 

v současnosti jedním z hlavních cílů Ministerstva spravedlnosti. 

Josef Karlický se k oběma materiálům vyjádřil pozitivně a podpořil návrh stanoviska v předložené 

podobě.   

Lubomír Chudoba vyjádřil zásadní nesouhlas se zahrnutím profesních komor zřízených ze zákona 

mezi lobbisty s tím, že profesní komory přímo ze zákona hájí práva a profesní zájmy svých členů 

a účastní se na tvorbě legislativních a koncepčních předpisů. Navíc nebudou moci garantovat 

splnění všech povinností všemi jejich členy.  

Irena Bartoňová Pálková vyjádřila zásadní nesouhlas s navrhovanou regulací, přičemž 

akcentovala zejména nevhodnost zařazení hospodářských partnerů a ze zákona zřízených 

profesních komor mezi lobbisty podle tohoto zákona a dále administrativní náročnost 

navrhovaných procesů.  

Ivo Dočekal a Petr Drahovzal, zástupce Svazu měst a obcí vyjádřili zásadní nesouhlas 

s navrhovanou regulací, přičemž akcentovali zejména nevhodnost zařazení asociací sdružujících 

územně samosprávné celky a obce mezi lobbisty a dále administrativní náročnost navrhovaných 

procesů.  
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Michal Barbořík poukázal na přetrvávající rozpor Ministerstva vnitra coby spolupředkladatele obou 

materiálů a proto nemá mandát k podpoře návrhu stanoviska Rady.  

Lubomír Chudoba navrhl hlasovat o změně návrhu stanoviska Rady tak, že Rada doporučuje 

z definice lobbistů vyjmout profesní komory zřízené ze zákona a organizace sdružující územně 

samosprávné orgány.  

 Usnesení č. XX/1 

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí navrhuje, aby z definice lobbistů byly vyjmuty profesní 

komory zřízené ze zákona a organizace sdružující územně samosprávné celky.  

Hlasování: 

6 PRO: Bartoňová Pálková (náhradnice za Dlouhého), Dočekal (náhradník za Vildumetzovou), 

Drahovzal (náhradník za Lukla), Chudoba, Pikešová (náhradnice za Dostálovou), Sciskalová  

7 PROTI: Barbořík (náhradník za Hamáčka), Benešová, Dragoun, Karlický (náhradník za France), 

Leyer (náhradník za Ondráčku), Ohnoutka (náhradník za Mazánka), Zelenka  

4 ZDRŽEL SE: Babiš, Pavlík (náhradník za Zemana), Policar (náhradník za Vojtěcha), Vyhnánek 

(náhradník za Schillerovou) 

 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Následně bylo hlasováno o návrhu stanoviska v předložené podobě. 

 Usnesení č. XX/2 

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí doporučuje vládě v souladu s článkem 4 odst. 2 písm. a) 

Jednacího řádu Rady pro koordinaci boje s korupcí schválit materiál „návrh zákona o lobbování“ 

a „návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování“.  

 

Hlasování: 

8 PRO: Benešová, Dragoun, Karlický (náhradník za France), Ohnoutka (náhradník za Mazánka), 

Pavlík (náhradník za Zemana), Pikešová (náhradnice za Dostálovou), Policar (náhradník 

za Vojtěcha), Zelenka 

4 PROTI: Bartoňová Pálková (náhradnice za Dlouhého), Dočekal (náhradník za Vildumetzovou), 

Drahovzal (náhradník za Lukla), Chudoba 

5 ZDRŽEL SE: Babiš, Barbořík (náhradník za Hamáčka), Leyer (náhradník za Ondráčku),  
Sciskalová, Vyhnánek (náhradník za Schillerovou) 

 
Usnesení nebylo přijato. 

 

Andrej Babiš vyjádřil přesvědčení, že vláda návrh schválí a konstatoval, že se v Parlamentu 

k oběma materiálům očekává rozsáhlá diskuze. Andrej Babiš konstatoval, že k zařazení 

na program jednání vlády má dojít co nejdříve. 

3. Aktuální informace o plnění doporučení Skupiny států proti korupci při Radě Evropy 

(GRECO) 

Andrej Babiš uvedl, že cílem projednání tohoto bodu programu jednání je informovat členy Rady 

o aktuálním vývoji v oblasti hodnocení pokroku České republiky při přijímání protikorupčních 
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opatření doporučených Skupinou států proti korupci při Radě Evropy (dále jen „Skupina GRECO“), 

a to zejména v souvislosti s přijatou Zprávou Skupiny GRECO o plnění doporučení 4. hodnotícího 

kola Českou republikou, která se týkala prevence korupce ve vztahu ke členům Parlamentu ČR, 

soudcům a státním zástupcům a která byla dne 22. června 2018 Skupinou GRECO přijata 

ve Štrasburku (dále jen „Zpráva o plnění doporučení“). 

Andrej Babiš konstatoval, že plnění doporučení Skupiny GRECO vnímá společně s Marií 

Benešovou, gestorkou koordinace plnění těchto doporučení, jako velmi důležité.  

Jiří Kapras představil závěry Skupiny GRECO v přijaté Zprávě o plnění doporučení a informoval 

o aktuálním vývoji v plnění některých doporučení; nejprve informoval o doporučeních Skupiny 

GRECO ve vztahu ke členům Parlamentu ČR, kam patří především přijetí pravidel pro lobbing, 

ochrana oznamovatelů, přijetí etického kodexu a změna výše hranice hodnoty darů pro jejich 

evidenci. Dále informoval o doporučeních a pokroku s implementací opatření ve vztahu k soudcům 

a státním zástupcům a zmínil novely zákonů č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění 

pozdějších předpisů, č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních 

exekutorů, ve znění pozdějších předpisů a č. 283/1999 Sb., o státním zastupitelství, ve znění 

pozdějších předpisů, které reflektují doporučení Skupiny GRECO. Jako těžko prosaditelné označil 

doporučení Skupiny GRECO k přijetí etického kodexu soudce. Vzhledem k ústavní nezávislosti 

soudů a soudců není možné přijetí etického kodexu nařídit. Marie Benešová potvrdila, že k tomu 

nemá Ministerstvo spravedlnosti příslušné kompetence a Jiří Kapras navázal, že se ministryně 

spravedlnosti v červenci tohoto roku obrátila dopisem na předsedy Nejvyššího soudu, Nejvyššího 

správního soudu, vrchních soudů a krajských soudů s návrhem na participaci jejich zástupců 

v nově zřizované skupině pod Ministerstvem spravedlnosti, jejímž cílem bude připravit etický kodex 

soudce. Naopak toto doporučení je ve vztahu k státním zástupcům již splněno, kdy vedoucí státní 

zástupci s personální kompetencí vydali ke konci dubna tohoto roku etický kodex závazný 

pro celou soustavu státního zastupitelství, ke kterému byl Nejvyšším státním zastupitelství 

zpracován praktický komentář.  

V navazující rozpravě Jiří Kapras odpověděl na dotazy Lubomíra Chudoby a Josefa Karlického. 

Uvedl, že plnit doporučení Skupiny GRECO je politickou odpovědností každého státu a že Česká 

republika má do srpna tohoto roku povinnost předložit zprávu o pokroku, která bude předmětem 

jednání Skupiny GRECO v prosinci tohoto roku. V návaznosti na další dotaz Jiří Kapras 

informoval, že Ministerstvo spravedlnosti přistoupilo k implementaci legislativního opatření 

zajišťující transparentní výběr a kariérní postup soudců a státních zástupců jako jedno 

z doporučení Skupiny GRECO, která shledala současný stav řešený na exekutivní úrovni 

prostřednictvím Memoranda o spolupráci mezi ministrem spravedlnosti a předsedy krajských 

soudů při výběru soudců respektive Dohody o výběru a kariérním postupu státních zástupců 

mezi ministerstvem spravedlnosti a soustavou státních zastupitelství, za nedostatečný. Marie 

Benešová návazně informovala, že novely zákonů o soudech a soudcích a o státním zastupitelství, 

které předmětná doporučení naplňují, budou v brzké době předloženy vládě. V závěru rozpravy 

k dotazu na analýzu správního trestání, Jiří Kapras uvedl, že dílčí data budou dostupná do konce 

srpna tohoto roku a budou tvořit část předkládané zprávy o pokroku Skupině GRECO.  

 Usnesení č. XX/3 

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí bere „Aktuální informaci o plnění doporučení Skupiny 

států proti korupci při Radě Evropy (GRECO)“ na vědomí.  



Úřad vlády České republiky 
Předseda vlády  
a předseda Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí 

 

 

 

Strana 5 (celkem 9) 

 

Hlasování: 

16 PRO: Babiš, Barbořík (náhradník za Hamáčka), Bartoňová Pálková (náhradnice za Dlouhého), 

Benešová, Dočekal (náhradník za Vildumetzovou), Dragoun, Drahovzal (náhradník za Lukla), 

Chudoba, Leyer (náhradník za Ondráčku), Ohnoutka (náhradník za Mazánka), Pavlík 

(náhradník za Zemana), Pikešová (náhradnice za Dostálovou), Policar (náhradník 

za Vojtěcha), Sciskalová, Vyhnánek (náhradník za Schillerovou), Zelenka 

0 PROTI  

1 ZDRŽEL SE: Karlický (náhradník za France)  

 

Usnesení bylo přijato. 

 

4. Aktuální informace o přípravě návrhu zákona o ochraně oznamovatelů 

Jiří Kapras informoval, že návrh zákona o ochraně oznamovatelů a návrh zákona, kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s přijetím návrhu zákona o ochraně oznamovatelů byly vládě 

předloženy v únoru letošního roku a oba návrhy byly následně 18. dubna projednány Legislativní 

radou vlády, která přerušila jejich projednávání s doporučením, aby byla do návrhů již 

transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení 

práva Unie, jejíž přijetí se očekává na podzim tohoto roku. Cílem je, aby bylo možné návazně 

transpoziční návrh postoupit vládě s termínem do konce tohoto roku.  

Lubomír Chudoba se dotázal na možnosti další změny v směrnici, Jiří Kapras odpověděl, 

že v současné době nejsou věcné změny možné. Dalibor Fadrný z pozice předsedy Pracovní 

komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k whistleblowingu v reakci na dotaz 

Lubomíra Chudoby uvedl, že termín jednání této komise bude stanoven do konce července tohoto 

roku.  

V plénu se následně z podnětu Andreje Babiše diskutovalo o problému zastavení projednávání 

legislativních materiálů s koncem funkčního období členů Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš 

upozornil, že v Evropském parlamentu je zachována kontinuita legislativního procesu, což by mělo 

fungovat obdobně i v České republice. Andrej Babiš následně navrhl, aby se Ministerstvo 

spravedlnosti předmětným tématem zabývalo, analyzovalo jej a na základě vyhodnocení případně 

vládě předložilo příslušnou legislativní změnu. 

 Usnesení č. XX/4 

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí bere „Aktuální informaci o přípravě návrhu zákona 

o ochraně oznamovatelů“ na vědomí.  

 

Hlasování: 

17 PRO: Babiš, Barbořík (náhradník za Hamáčka), Bartoňová Pálková (náhradnice za Dlouhého), 

Benešová, Dočekal (náhradník za Vildumetzovou), Dragoun, Drahovzal (náhradník za Lukla), 

Chudoba, Karlický, Leyer (náhradník za Ondráčku), Ohnoutka (náhradník za Mazánka), Pavlík 

(náhradník za Zemana), Pikešová (náhradnice za Dostálovou), Policar (náhradník 

za Vojtěcha), Sciskalová, Vyhnánek (náhradník za Schillerovou), Zelenka 

0 PROTI  

0 ZDRŽEL SE  
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Usnesení bylo přijato. 

 

5. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí v roce 2018 

Andrej Babiš informoval, že se jedná o pravidelně předkládaný materiál, který shrnuje veškeré 

důležité aspekty fungování Rady za uplynulé období. Dalibor Fadrný v reakci na dotaz Andreje 

Babiše uvedl, že se Rada za uplynulý rok sešla třikrát. 

 

 Usnesení č. XX/5 

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí bere „Výroční zprávu o činnosti Rady vlády pro 

koordinaci boje s korupcí“ na vědomí.  

 

Hlasování: 

17 PRO: Babiš, Barbořík (náhradník za Hamáčka), Bartoňová Pálková (náhradnice za Dlouhého), 

Benešová, Dočekal (náhradník za Vildumetzovou), Dragoun, Drahovzal (náhradník za Lukla), 

Chudoba, Karlický, Leyer (náhradník za Ondráčku), Ohnoutka (náhradník za Mazánka), Pavlík 

(náhradník za Zemana), Pikešová (náhradnice za Dostálovou), Policar (náhradník 

za Vojtěcha), Sciskalová, Vyhnánek (náhradník za Schillerovou), Zelenka 

0 PROTI  

0 ZDRŽEL SE  

Usnesení bylo přijato. 

 

6. Plán činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí v roce 2019 

Andrej Babiš informoval, že se jedná o pravidelně předkládaný materiál, který uvádí přehled plnění 

úkolů Rady pro každý rok. Dalibor Fadrný doplnil, že v současné době má Rada v plánu třináct 

návrhů zákonů, kterými se bude zabývat buď prezenčně, nebo distančně per rollam. Doplnil, 

že dalšími, i nelegislativními návrhy se může Rada zabývat, jestliže tak uzná za vhodné.  

Josef Karlický navrhl, aby se Rada zabývala rovněž návrhem zákona o evidenci skutečných 
majitelů a zákona o veřejných zakázkách, bude-li předložen. Také se tázal, jestli vláda plánuje 
novelizaci zákona o veřejných zakázkách, podle které se společnosti bez záznamu v rejstříku 
konečných vlastníků mají automaticky vylučovat z veřejných zakázek.  

V závěru k projednávanému bodu se Lubomír Chudoba dotázal, zda by nebylo vhodné, aby se 

Rada scházela pravidelně jednou za čtvrt roku. Dalibor Fadrný uvedl, že v současnosti se Rada 

schází podle potřeby a podle Statutu Rady v čl. 4 odst. 2 nejméně dvakrát za rok. Doplnil, že je 

možné upravit harmonogram podle zmíněného návrhu. 

 Usnesení č. XX/6 

Rada schvaluje „Plán činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí v roce 2019“ 

za předpokladu zapracování schválených připomínek či návrhů ze strany členů Rady. 

 

Hlasování: 

17 PRO: Babiš, Barbořík (náhradník za Hamáčka), Bartoňová Pálková (náhradnice za Dlouhého), 

Benešová, Dočekal (náhradník za Vildumetzovou), Dragoun, Drahovzal (náhradník za Lukla), 
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Chudoba, Karlický, Leyer (náhradník za Ondráčku), Ohnoutka (náhradník za Mazánka), Pavlík 

(náhradník za Zemana), Pikešová (náhradnice za Dostálovou), Policar (náhradník 

za Vojtěcha), Sciskalová, Vyhnánek (náhradník za Schillerovou), Zelenka 

0 PROTI  

0 ZDRŽEL SE  

Usnesení bylo přijato. 

 

7. Různé 

V rámci posledního z projednávaných bodů Radou byl diskutován jeden z úkolů zakotvených 

v Akčním plánu pro rok 2019 týkající se veřejné konzultace na Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže, a to za účelem zhodnocení jeho fungování. Gestorem tohoto úkolu je Ministerstvo 

pro místní rozvoj, které podle Zdeňky Pikešové dodá Radě informaci o stavu plnění tohoto úkolu. 

Aklamací členů se Rada shodla, že na příští jednání Rady bude pozván předseda Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj. Členové Rady zašlou v předstihu příštího jednání 

tajemníkovi Rady podklady, které budou postoupeny předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže, aby věděl, jaká témata budou ve vztahu k němu diskutována.  

V závěru projednávání posledního bodu se Josef Karlický dotázal na termín analýzy fungování 

zákona o registru smluv, jako dalšího z úkolů uvedeném v Akčním plánu pro rok 2019 a na další 

postup novely zákona o svobodném přístupu k informacím. Dalibor Fadrný uvedl, že nemá aktuální 

informaci a požádal Michala Barboříka o poskytnutí požadovaných informací. Andrej Babiš stanovil 

termín pro předložení informace Radě k uvedeným dotazům na příští jednání Rady.  

Termín příštího jednání Rady stanovil Andrej Babiš na 2. 10. 2019 v 15:00. Členům Rady 

poděkoval za účast a ukončil jednání v 16:30 hod.  

 

V Praze 17. září 2019 

 

 

 

 

 

Ing. Andrej Babiš v. r. 

předseda vlády  

a předseda Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí  
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 Příloha: Výsledky hlasování per rollam za období říjen 2018 až červenec 2019 

 

1) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. (Hlasováno od 20. října 2018 

do 25. října 2018) 

 

Výsledek hlasování:  

12 PRO: Babiš, Dostálová, Dragoun, Franc, Kameník, Kněžínek, Mazánek, Ondráčka, 

Sciskalová, Škácha, Vařeka (za Hamáčka), Vojtěch  

3 PROTI: Dlouhý, Drahovzal (za Lukla), Mračková Vildumetzová  

2 ZDRŽEL SE: Vyhnánek (za Schillerovou), Zeman 

1 NEHLASOVAL: Chudoba 

 

Stanovisko bylo přijato.  

 

2) Stanovisko k Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022 (Hlasováno 

od 20. listopadu 2018 do 27. listopadu 2018) 

 

Výsledek hlasování: 

13 PRO: Babiš, Dlouhý, Dostálová, Dragoun, Chudoba, Kameník, Kněžínek, Mazánek, 

Sciskalová, Vařeka (za Hamáčka), Vojtěch, Vyhnánek (za Schillerovou), Zeman  

      1 PROTI:  Škácha 

      2 ZDRŽEL SE:  Lukl, Mračková Vildumetzová 

2 NEHLASOVAL: Franc, Ondráčka 

 

Stanovisko bylo přijato. 

 

3) Stanovisko k návrhu zákona o realitním zprostředkování a o změně zákona č. 455/1991 

Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(zákon o realitním zprostředkování) (Hlasováno od 20. listopadu 2018 do 27. listopadu 

2018) 

 

Výsledek hlasování: 

14 PRO: Babiš, Dostálová, Dragoun, Chudoba, Kněžínek, Lukl, Mazánek, Mračková 

Vildumetzová, Sciskalová, Škácha, Vařeka (za Hamáčka), Vojtěch, Vyhnánek 

(za Schillerovou), Zeman  

      0 PROTI:   

      2 ZDRŽEL SE: Dlouhý, Kameník 

      2 NEHLASOVAL: Franc, Ondráčka 

 

Stanovisko bylo přijato. 
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4) Akční plán boje s korupcí na rok 2019 (Hlasováno od 5. února 2019 do 12. února 2019) 

 

Výsledek hlasování: 

12 PRO: Babiš, Dostálová, Dragoun, Franc, Hamáček, Chudoba, Kněžínek, Mazánek, Sciskalová, 

Vojtěch, Vyhnánek (za Schillerovou), Zeman  

2 PROTI: Ondráčka, Škácha 

3 ZDRŽEL SE: Lukl, Mračková Vildumetzová, Zelenka (za Kameníka)  

1 NEHLASOVAL: Dlouhý 

 

Stanovisko bylo přijato. 

 

5) Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2018 

(Hlasováno od 5. dubna 2019 do 12. dubna 2019) 

 

Výsledek hlasování: 

11 PRO: Babiš, Dostálová, Dragoun, Hamáček, Kněžínek, Mazánek, Mračková Vildumetzová, 

Sciskalová, Schillerová, Vojtěch, Zeman  

1 PROTI: Ondráčka  

1 ZDRŽEL SE: Lukl 

4 NEHLASOVAL: Dlouhý, Franc, Chudoba, Škácha 

 

Stanovisko bylo přijato. 

 

6) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu 

na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (Hlasováno od 31. května 

2019 do 7. června 2019) 

 

Výsledek hlasování: 

8 PRO: Babiš, Benešová, Dlouhý, Dostálová, Franc, Mazánek, Ondráčka, Vojtěch,  

5 PROTI: Dragoun, Chudoba, Lukl, Schillerová, Škácha 

3 ZDRŽEL SE: Hamáček, Mračková Vildumetzová, Zeman 

1 NEHLASOVAL: Sciskalová 

 

Stanovisko nebylo přijato. 

 

7) Věcný záměr stavebního zákona (Hlasováno od 12. června 2019 do 21. června 2019) 

 

Výsledek hlasování: 

12 PRO: Babiš, Benešová, Dlouhý, Dostálová, Hamáček, Mazánek, Ondráčka, Sciskalová, 

Schillerová, Škácha, Vojtěch, Zeman 

2 PROTI: Chudoba, Lukl 

1 ZDRŽEL SE: Dragoun 

2 NEHLASOVAL: Franc, Mračková Vildumetzová  

 

Stanovisko bylo přijato. 


