Boj proti korupci
Korupce se v naší zemi postupně stala tak závažným společenským problémem, že dnes začíná destabilizovat demokratické
fungování státu, významně snižuje efektivitu hospodaření s veřejnými prostředky a v neposlední řadě také oslabuje důvěru
občanů k veřejné správě. Je dnes jedním z největších ohrožení demokracie u nás.

Co chceme:
• Radikální omezení korupce v naší zemi
KDU-ČSL je pro radikální omezení korupce v naší zemi
Boj s korupcí mají ve svém programu jistě všechny politické strany. Proto doufáme, že pro náš návrh získáme širokou podporu, která konečně začne tento naléhavý problém opravdu řešit.

Jak na to:
• Navrhneme zakotvit do českého právního řádu institut protikorupčního agenta, například podle slovenského vzoru. Protikorupční agent bude moci navádět ke spáchání trestného činu v případě, že půjde o úplatkářství veřejného činitele nebo
zahraničního veřejného činitele. Při odhalování, zjišťování a usvědčování pachatelů úplatkářství bude moci být agentem
i jiná osoba než příslušník policejního sboru PČR. Cílem je skutečně dostat před soud a usvědčit korupční jednání, které je
jinak takřka nepostižitelné.
• Budeme prosazovat trestní odpovědnost právnických osob. Pro efektivní boj s korupcí je nutné postihovat nejen korupčníka, ale také firmu, v jejíž prospěch korupčník jednal. Cílem je postihnout za korupci i firmy, které uplacené zakázky získají
a na celém procesu vydělávají, přičemž zdánlivě s ním nemají nic společného. K tomu jsme se zavázali i podpisem mezinárodní úmluvy.
• Doplníme ustanovení o účinné lítosti a možné beztrestnosti pro toho, kdo se sám udá a pomůže rozkrýt korupci. Obdobný
postup se osvědčil u kartelových dohod v oblasti hospodářské soutěže. Skutečnost, že jeden viník zůstane (v případě své
lítosti a následné spolupráce) nepotrestán, bude bohatě vyvážena rozkladem vazeb v korupčních sítích.
• Zasadíme se o zpřísnění podmínky zadávání veřejných zakázek vůči společnostem, které nemohou prokazatelným způsobem doložit své majitele. Budeme usilovat o zrušení anonymní formy vlastnictví, tj. akcií na majitele v obchodním zákoníku.
Dále chceme zavést princip, že subjekty veřejného sektoru budou moci zadávat veřejné zakázky, prodávat, pronajímat
a nabývat majetek pouze s firmami s průhlednou majetkovou strukturou.
• Navrhneme vytvořit specializovaný útvar státních zástupců. Jeho členům by měl být svěřován dozor nad vyšetřováním takto
závažných trestných činů, ať jsou spáchány kdekoli na území České republiky. Tyto útvary musí být obsazovány lidmi, kteří
jsou zárukou objektivity a profesionality.
• Zasadíme se o znovuustavení finanční policie jako specializovaného samostatného organizačního útvaru Policie ČR.
• Budeme prosazovat posílení nezávislosti finančně-analytického útvaru Ministerstva financí České republiky s možností
navrhovat ve spolupráci se státním zástupcem zmrazení finančních prostředků majetku nabytého prostřednictvím trestné
činnosti již při podezření ze spáchání trestného činu a dále nezávisle hlásit podezřelé transakce ve spolupráci se specializovanými útvary policie a specializovaných státních zástupců, jak vyplývá z evropské směrnice pro boj s výnosy legalizace
trestné činnosti, kterou je ČR povinna uvést v život.
• Chceme zavést princip revize a zabavení „nečistého“ majetku do našeho právního řádu: pachatel pravomocně odsouzený za trestnou činnost související se získáváním nelegálního majetku (hospodářská, daňová kriminalita, korupce a rovněž
organizovaný zločin a terorismus) musí sám poskytnout důkaz ohledně příjmu odpovídajícího jeho životnímu standardu
a vlastněnému majetku. Pokud se mu to nepodaří, zabaví stát tento majetek ve prospěch pomoci obětem trestné činnosti a
ve prospěch boje proti korupci a organizovanému zločinu.
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