
Přehled doporučení GRECO – ČR 

4. hodnotící kolo (Prevence korupce ve vztahu ke členům Parlamentu, soudcům a státním zástupcům) 

 

 Doporučení GRECO Implementační opatření Obsah opatření Průběh Poznámka  
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Modernizování systému 

oznamování zájmů, příjmů 

a majetku 

Novela zákona o střetu zájmů  
Nová pravidla pro oznamování 

zájmů, příjmů a majetku 
Přijato - 

Posílení dohledu nad 

dodržováním pravidel pro střet 

zájmů 

Novela zákona o střetu zájmů  
Výkon dohledu jednotně pod 

Ministerstvem spravedlnosti  
Přijato - 

Zvýšení transparentnosti 

legislativního procesu 

Návrh změnového zákona 

k návrhu  zákona o lobbování  
Lobbistická stopa  

Schvalovací  

proces 

Poslanecká sněmovna, 

před prvním čtením 

(sn. t. 566) 

Pravidla pro styk s lobbisty Zákon o lobbování  

Veřejný registr lobbistů 

a lobbovaných, veřejné zprávy 

o jejich činnosti  

Schvalovací 

proces 

Poslanecká sněmovna, 

před prvním čtením 

(sn. t. 565) 

Pravidla pro přijímání darů 

a jiných výhod 

Návrh změnového zákona 

k návrhu  zákona o lobbování 

Pravidla pro přijímání darů 

a jiných výhod a pro oznámení 

činnostech, majetku a příjmech 

Schvalovací 

proces  

Poslanecká sněmovna, 

před prvním čtením  

(sn. t. 566) 

Pravidla pro oznamování 

činností, majetku a příjmů 
Novela zákona o střetu zájmů 

Pravidla pro oznamování 

činností, majetku a příjmů 
Přijato 

Posouzení uvedeného 

opatření teprve 

proběhne 

Etický kodex 

Novela jednacího řádu 

Poslanecké sněmovny / etický 

kodex  

Nelegislativní pravidla  Příprava - 
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Zlepšení pravidel výběru 

a kariérního postupu 

Novela zákona o soudech 

a soudcích  

Nová pravidla výběru 

a kariérního postupu soudců  
Schvalovací 

proces 

Poslanecká sněmovna, 

druhé čtení (sn. t. 630) 

Přesná, objektivní a jednotná 

kritéria pro výběr soudců 

a předsedů soudů 

Novela zákona o soudech 

a soudcích  

Revize a sjednocení pravidel 

pro výběr soudců a předsedů 

soudů  

Schvalovací 

proces 

Poslanecká sněmovna, 

druhé čtení (sn. t. 630) 

Etický kodex Etický kodex  Nelegislativní pravidla  
Schvalovací 

proces 

Rozeslán předsedům 

soudů 

Opatření pro dohled nad 

omezením výkonu vedlejších 

činností 

Novela zákona o soudech 

a soudcích  

Upřesnění pravidel pro 

omezení vedlejších činností 

soudců 

Schvalovací 

proces 

Poslanecká sněmovna, 

druhé čtení (sn. t. 630) 

Možnost odvolat se proti 

disciplinárním opatřením 

k soudu 

- - Neprobíhá  - 

Možnost odvolat se proti 

rozhodnutí 

o jmenování/povýšení/odvolání 

k soudu 

- - Neprobíhá   - 
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Kritéria pro jmenování, 

přeložení a kariérní postup 

Novela zákona o státním 

zastupitelství 

Pravidla pro jmenování, 

přeložení a kariérní postup 
Schvalovací 

proces 
Předloženo vládě 

Pravidla pro jmenování 

a odvolávání vyšších státních 

zástupců  

Novela zákona o státním 

zastupitelství  

Pravidla pro jmenování 

a odvolávání vyšších státních 

zástupců  

Schvalovací 

proces  
Předloženo vládě  

Etický kodex Etický kodex  Nelegislativní pravidla  Přijato 

Přijat zároveň 

komentář a prováděcí 

opatření  

Možnost odvolat se proti 

rozhodnutí 

o jmenování/povýšení/odvolání 

k soudu 

- - Neprobíhá - 

Možnost odvolat se proti 

disciplinárnímu rozhodnutí 

k soudu 

Novela zákona o řízení 

ve věcech soudců, státních 

zástupců a soudních exekutorů  

Pravidla pro možnost odvolání 

proti disciplinárním opatřením 

k soudu 

Schvalovací 

proces 

Poslanecká sněmovna, 

před prvním čtením 

(sn. t. 683) 

Podrobná pravidla o vedlejších 

činnostech 

Novela zákona o státním 

zastupitelství 

Upřesnění pravidel pro 

omezení vedlejších činností 

státních zástupců  

Schvalovací 

proces 
Předloženo vládě 

 

 


