
Návrh

podaný poslanci Ukrajinské nejvyšší rady

Lustrační

UKRAJINSKÝ ZÁKON

Tento zákon určí právní rámec a organizační podmínky verifikace a certifikace zaměstnanců

veřejné správy (dále  jen verifikace),  jejímž cílem je  zbavit  správní  orgány osob, které  se

podílely  na  masovém  porušování  lidských  práv  a  svobod,  korupčních  zločinech,  a  dále

vytvořit podmínky pro budování nového systému orgánů státní moci v souladu s evropskými

normami.

Kapitola I.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1. Definice použitých termínů

Termíny použité v tomto zákonu mají následující význam:

certifikace  -  soustava  prostředků,  jejichž  cílem  je  propagovat  zvýšení  efektivity  a

účinnosti činnosti orgánů státní moci (státních orgánů) a jiných orgánů, na které se vztahují

ustanovení  ukrajinského zákona „O veřejné správě”,  formou hodnocení  efektivity  státních

úředníků a odpovědnosti za svěřené úkoly v státních institucích, v němž budou na základě

závěrů, jež vyplynuly z výsledků auditu, analýzy psychofyzického testu za použití polygrafu,

hodnoceny výsledky práce, obchodní a profesní vlastnosti vykazované pracovníky při výkonu

pracovních  povinnosti,  stanovené  v  typických  popisech pracovních  kvalifikací  pro  danou

funkci a obsažené v popisech funkcí schvalovaných přednosty státních institucí v souladu s

ukrajinským zákonem „O veřejné správě ”;

verifikace  -  složka  činnosti  v  oblasti  certifikace,  která  spočívá  v prověření  osob

plnících  funkce  spojené  s  vykonáváním  státních  funkcí  nebo  územních  samosprávných

funkcí, uvedených v odstavci 1. článku 3. tohoto zákona, nebo osob, které se o tyto funkce

ucházejí, včetně informací podaných verifikovanou osobou;

polygraf  -  počítačové  technické  zařízení,  které  v  souladu  se  svými  technickými  s

vlastnostmi registruje změny lidských psychofyzických reakcí v důsledku použití  speciální
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metodologie určitých psychologických impulzů, neohrožuje lidských život ani zdraví a není

škodlivé pro životní prostředí;

ustanovení  -  ustanovení  osoby  k výkonu  funkce,  popsané  v  odstavci  1.  článku  3.

tohoto zákona, a dále ustanovení k výkonu funkce formou převedení osoby na jinou pozici

v rámci  téhož  orgánu  státní  moci  (státního  orgánu)  nebo  orgánu  územní  samosprávy,

ustanovení  k výkonu  funkce  formou  převedení  na  pozici  z jednoho  orgánu  státní  moci

(státního orgánu) do jiného, jakož i formou převedení osoby, která je ve funkci v orgánu státní

moci (státním orgánu), jenž má být zrušen, na pozici v jiném orgánu státní moci (státním

orgánu),  přebírající  oprávnění  a funkce orgánu státní moci (státního orgánu),  jenž má být

zrušen, včetně uzavření pracovní smlouvy s verifikovaným subjektem;

psychofyzický test s použitím polygrafu - vyšetření provedené s písemným souhlasem

verifikovaného subjektu s využitím počítačového technického zařízení (detektoru lži), během

kterého se provádí analýza (hodnocení dynamiky psychofyzických reakcí vyšetřované osoby,

které  jsou  odpověďmi  na  psychické  impulzy,  mající  formu  variant  odpovědí,  předmětů,

schémat, fotografií apod.

verifikovaný subjekt - osoby, uvedené v článku 3 tohoto zákona.

Článek 2. Hlavní zásady verifikace

Verifikace je založená na principech:

právního státu;

legálnosti;

komplexní provedení právních, politických, sociálně ekonomických, informačních a

jiných úkonů;

nezbytného nesení odpovědnosti za korupční jednání;

otevřenosti a transparentnosti činnosti orgánů státní moci a orgánů místní samosprávy;

účasti společnosti na činnostech z oblasti prevence a boje proti korupci, státní ochrany

osob, které pomáhají při realizaci takových činnosti;

zajištění  obnovení  porušených  práv  a  odůvodněných  zájmů,  odškodnění  za  ztráty,

škody, způsobené zločiny.
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Článek 3. Verifikované subjekty

Verifikovanými subjekty jsou:

1) osoby oprávněné vykonávat státní funkce:

a) Prezident Ukrajiny, předseda Nejvyšší rady Ukrajiny, jeho první místopředseda a

druhý  místopředseda,  předseda  Vlády  Ukrajiny,  první  místopředseda  Vlády

Ukrajiny,  druzí  místopředsedové  Vlády  Ukrajiny,  ministrové,  jiní  přednostové

centrálních  orgánů  výkonné  moci,  kteří  nejsou  členy  Vlády  Ukrajiny,  a  jejich

zástupci,  přednosta  bezpečností  služby,  generální  prokurátor  Ukrajiny,  předseda

Ukrajinské národní banky, předseda kontrolního úřadu, komisař pro lidská práva

Ukrajinské nejvyšší rady, předseda Nejvyšší rady Krymské autonomní republiky,

předseda vlády Krymské autonomní republiky;

b) poslanci Nejvyšší rady Ukrajiny;

c) úředníci státní správy, zaměstnanci místních samospráv;

d) důstojníci  Ozbrojených ukrajinských sil  a  jiných vojenských formací  zřízených

v souladu  s právem,  kromě  vojáků  základní  služby  a  vojáků  povolaných  do

armády během mobilizace,

e) soudci ukrajinského Ústavního soudu, jiní profesionální soudci, předseda, členové,

disciplinární  inspektoři  Ukrajinské  vrchní  kvalifikační  komise  soudců,

zaměstnanci  kanceláře  této  komise,  předseda,  místopředseda,  tajemník  sekce

Nejvyšší rady spravedlnosti a další  členové Nejvyšší rady spravedlnosti,  soudní

znalci a členové poroty (při výkonu svých funkcí);

f) řadoví zaměstnanci a zaměstnanci vykonávající vedoucí funkce v orgánech státní

správy,  Státní  vězeňské  služby,  Státní  služby  zvláštní  komunikace  a  ochrany

informací Ukrajiny, daňové správy, zaměstnanci, kteří vykonávají vedoucí funkce

v orgánech a odděleních občanské obrany;

g) úředníci  a  zaměstnanci  orgánů  prokuratury,  ukrajinské  bezpečností  služby,

diplomatické služby, daňových orgánů;

h) členové Centrální volební komise;

i) úředníci  a  zaměstnanci  jiných  orgánů  státní  moci  (státních  orgánů),  vládních

orgánů Krymské autonomní republiky;
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2) osoby ucházející se o funkce, uvedené v bodě 1. tohoto zákona.

Kapitola II.

VERIFIKAČNÍ A CERTIFIKAČNÍ PROSTŘEDKY

Článek 4. Verifikující orgány

Verifikace a certifikace patří k povinnostem vedoucího (náměstka vedoucího) orgánu

státní  moci  (státního  orgánů),  ve  kterém  pracuje  verifikovaný  subjekt,  a/nebo  který  určí

verifikovaný subjekt  (uzavírá  s  ním pracovní  smlouvu),  případně,  v němž se verifikovaný

subjekt uchází o funkci, kromě případů stanovených právními předpisy (dále jen verifikační

orgán).

Organizace verifikace subjektů patří k povinnostem Centrální volební komise, která je

rovněž verifikačním orgánem.

Vedoucí  verifikačního  orgánu  určí  vhodné  složky  ve  struktuře  orgánu,  jež  pověří

sestavením certifikačních komisí za účasti zástupců veřejnosti, za účelem zajištění verifikace

a certifikace.

Verifikují se údaje týkající se:

věrohodnosti informací obsažených ve smlouvě o verifikaci, jež verifikovaný subjekt

uvedl, přičemž formulář této smlouvy schvaluje Ukrajinská národní agentura pro veřejnou

správu;

věrohodnosti  informací  uvedených  v prohlášení  o  majetku,  příjmech,  nákladech  a

finančních závazcích, týkajících se verifikovaného subjektu a jeho blízkých, přičemž formulář

tohoto  prohlášení  schvaluje  Ukrajinská  národní  agentura  pro  veřejnou  správu,  správnosti

verifikačního formuláře; prověření údajů uvedených v prohlášení formou ověření správnosti

výpočtu,  kompletnosti,  a  dále  včasnosti  uhrazení  daní  a  poplatků  (povinných  plateb),

skutečnosti, zda uvedené výdaje odpovídají příjmům nabytým za dobu posledních 3 let;

uložení trestní odpovědnosti, mj. za korupční trestné činy, záznamu v rejstříku trestů,

zahlazení odsouzení, výmaz z rejstříku trestů;

skutečnosti, zda dané osobě byl v minulosti uložen správní trest za korupční trestné

činy;

jiné informace, jejichž předložení je vyžadováno právními předpisy.
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Orgány státní moci vykonávají verifikační činnosti nebo se účastní jejich vykonávání 

v  rozsahu  kompetencí  určených  ukrajinskou Ústavou,  zákony nebo  jinými  právními  akty

vydanými  

na jejich základě.

Ukrajinská vláda řídí práci orgánů výkonné moci v rozsahu verifikace a certifikace v

souladu  s  Ústavou  a  ukrajinským právem,  dohlíží  na  ni  a  schvaluje  Systém uplatňování

nepřímých metod územními pracovišti  centrálního orgánu výkonné moci,  odpovědného za

realizaci daňové politiky státu, v místě registrace a podání prohlášení a majetku, příjmech,

nákladech a finančních závazcích verifikovaného subjektu, jakož i jeho blízkých, v průběhu

posledních 3 let a Způsobu provedení certifikace pracovníků orgánů výkonné moci v souladu

s tímto zákonem. 

Koordinaci  činností  spojených s verifikací  a certifikací  provádí  Ukrajinská národní

agentura pro veřejnou správu.

Činnosti  spojené s bojem proti  korupčním zločinům, jejich odhalováním a stíháním

vykonávají  subjekty  speciálně  určené  pro  boj  proti  korupci,  včetně  prokuratur,  zvláštních

jednotek ukrajinského ministerstva vnitra pro boj proti organizovanému zločinu, jednotek pro

boj  proti  korupci  a  organizovanému zločinu  ukrajinské  Bezpečnostní  služby,  nestanoví-li

zákon jinak.

Koordinace  činností  spojených s  odhalováním skutečností  uvedených v Článku 16

odstavci 4 tohoto zákona vykonává Ústav národní paměti.

Koordinaci činností policejních orgánů ve věci verifikace vykonává v rámci právně

stanovených oprávnění Generální prokurátor Ukrajiny a jemu podřízení prokurátoři.

Článek 5. Dokumenty sloužící prověřování a certifikaci.

Verifikace  se  provádí  na  základě  písemného  souhlasu  verifikovaného  subjektu

vydaného nejvýše 2 měsíce před termínem provedení certifikace a v případě jeho zvolení do

funkce na základě výběrového řízení je třeba tento souhlas předložit tři dny od data, kdy bylo

verifikovanému subjektu doručeno oznámení o výsledku výběrového řízení.

Verifikovaný  subjekt,  jenž  již  byl  verifikován,  oznámí  tuto  skutečnost  v  případě

certifikace,  ustanovení,  převedení  do  funkce  uvedené  v čl.  3  odst.  1  tohoto  zákona,  a  to

písemně, při předložení souhlasu s verifikací.

Pro potřeby verifikace předkládá verifikovaný subjekt příslušnému orgánu:
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1) písemný  souhlas  s verifikací  a  provedením  psychofyzického  testu  za  použití

polygrafu;

2) životopis;

3) kopii průkazu totožnosti;

4) prohlášení o majetku, příjmech, nákladech a finančních závazcích verifikovaného

subjektu  a  jeho  blízkých  (manžela,  manželky,  otce,  matky,  nevlastního  otce,

nevlastní  matky,  syna,  dcery,  nevlastního  syna,  nevlastní  dcery,  bratra,  sestry,

prarodičů, praprarodičů, vnuka, vnučky, nevlastního rodiče nebo osvojeného dítěte,

pěstouna nebo opatrovníka,  osoby,  jež  mu byla  svěřena  do  péče,  osob žijících

s ním v jedné domácnosti, jež pojí s verifikovaným subjektem vzájemná práva a

povinnosti,  včetně  osob,  jež  spolu  žijí,  avšak  nejsou v manželském svazku)  za

dobu posledních 3 let  na formuláři,  schváleném Ukrajinskou národní agenturou

pro veřejnou správu.

V případě, že verifikovaný subjekt ucházející se o funkci nesouhlasí s tím, aby

byl podroben verifikaci, verifikace nebude provedena a otázka jeho ustanovení nebo

pořízení žádosti o jeho ustanovení do příslušné funkce nebude projednávána.

Verifikace se provádí na základě písemného souhlasu verifikovaného subjektu

2 měsíce před certifikací a v případě jeho zvolení do funkce formou výběrového řízení

je třeba souhlas předložit do tří dnů od data, kdy verifikovaný subjekt obdrží výsledky

výběrového řízení.

Verifikovaný  subjekt,  který  již  byl  dříve  verifikován,  bude  v případě

certifikace, ustanovení, převedení do funkce uvedené v čl. 3 odst. 1 tohoto zákona,

informovat o této skutečnosti písemně, při vydávání souhlasu s verifikací.

Nesouhlasí-li verifikovaný subjekt, jenž se uchází o danou funkci, s verifikací,

nebude verifikace provedena a otázka jeho ustanovení nebo pořízení žádosti o jeho

ustanovení do příslušné funkce nebude projednávána.

Pro  účely  certifikace  předloží  verifikovaný  subjekt  příslušnému  orgánu

písemný souhlas s provedením psychofyzického testu za použití polygrafu.

Článek 6. Verifikační a certifikační lhůty

Verifikace  se  provádí  do  30  pracovních  dnů  od  data  vydání  souhlasu  s

verifikací.
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Verifikace verifikovaných subjektů ucházejících se o volenou funkci se provádí

ve lhůtě nepřesahující 15 pracovních dnů ode dne vydání souhlasu s verifikací. Tato

lhůta se neprodlužuje.

V případě nutnosti bude verifikační lhůta prodloužena na 45 pracovních dnů,

pod podmínkou, že verifikovaný subjekt bude o této skutečnosti informován.

Certifikace verifikovaného subjektu se provádí do 30 pracovních dnů od data,

kdy vedoucí verifikačního orgánu podepíše posudek výsledků verifikace.

Článek 7. Organizační pravidla verifikace.

Po obdržení písemného souhlasu verifikační orgán nejpozději následující den

pošle orgánům státní moci (státním orgánům), v jejichž kompetenci je verifikace údajů

uvedených v článku 4 odstavci  3  tohoto zákona,  žádost  (dotaz)  o  verifikaci  údajů

týkajících se verifikovaného subjektu a  oznámení  ukrajinské Národní  agentury pro

veřejnou správu o zahájení verifikace verifikovaného subjektu, přičemž toto oznámení

bude zveřejněno na stránce ukrajinské Národní agentury pro veřejnou správu.

Oznámení o zahájení  verifikace by mělo obsahovat informace o doručovací

adrese a elektronické adrese, kontaktní telefonní číslo verifikačního orgánu, orgánů

státní  moci  (státních  orgánů)  oprávněných  provést  verifikaci,  jež  do  14  dnů,  a  v

případě verifikovaného subjektu, jenž se uchází o volenou funkci úřad, do 5 dnů od

zveřejnění informací o zahájení verifikace verifikovaného subjektu na webové stránce

ukrajinské  Národní  agentury  pro  veřejnou  správu,  zpřístupní  informace  o

verifikovaném subjektu.

Žádost o verifikaci informací, týkajících se verifikovaných subjektů, jenž jsou

jmenovány  nebo  odvolávány  (propouštěny  z  pozice)  Prezidentem  Ukrajiny  nebo

Vládou Ukrajiny, zasílá nejpozději  v pracovní den následující po obdržení souhlasu

verifikovaného  subjektu,  příslušně  vedoucí  Kanceláře  Prezidenta  Ukrajiny  nebo

vedoucí Sekretariátu Vlády Ukrajiny (jejich náměstci nebo jiné osoby jimi určené),

prostřednictvím  ukrajinské  Národní  agentury  pro  veřejnou  správu,  příslušným

orgánům státní moci, které jsou oprávněny provést verifikaci informací obsažených v

článku 4 odstavec třetí tohoto zákona.
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Žádost podepisuje vedoucí verifikačního orgánu, a v případě, že je nepřítomen,

osoba, která vykonává povinnosti vedoucího, nebo jeden z jeho zástupců, v souladu s

rozdělením pracovních povinností.

Žádost o verifikaci informací o verifikovaných subjektech, jež se ucházejí  o

volenou  funkci,  anebo  už  takovou  funkci  zastávají,  zasílá  nejpozději  následující

pracovní  den  po  obdržení  souhlasu  verifikovaného  subjektu,  příslušně  předseda

Centrální  volební  komise  nebo  jeho  náměstek  prostřednictvím  Ukrajinské  národní

agentury pro veřejnou správu, příslušným orgánům státní moci, které jsou oprávněny

provést verifikaci informací obsažených v článku 4 odstavci 3 tohoto zákona.

K žádosti  se přikládají  kopie  dokumentů uvedených v článku 5.  odstavci 3

tohoto zákona.

Kopie dokumentů, uvedených v článku 5. odstavci 3 tohoto zákona, se zasílají

všem orgánům (jejich složkám), které budou provádět zvláštní verifikaci.

Výměna informací mezi verifikujícími orgány (jejich organizačními složkami)

v  průběhu  verifikace,  se  provádí  způsobem  stanoveným  právními  akty

zainteresovaných orgánů státní moci (státních orgánů).

Zásady spolupráce mezi orgány státní moci (státními orgány) a verifikujícími

orgány (jednotkami) během verifikace informací týkajících se osob, jež se ucházejí o

funkce,  jejichž  zastávání  je  předmětem  státního  tajemství,  se  stanoví  na  základě

právních aktů zainteresovaných orgánů státní moci (státních orgánů).

Orgány  státní  moci  (státní  orgány),  v jejichž  kompetenci  je  provádění

verifikaci, a verifikační orgány (jednotky), jsou během verifikace povinny prozkoumat

informace o verifikovaném subjektu poskytnuté občanskými sdruženími, jejich členy

nebo zmocněnci, jakož i jednotlivými občany.

Článek 9. Zpráva o výsledcích verifikace

Zpráva  o  výsledcích  verifikace  a  zjištění  důvodů  znemožňujících,  aby

verifikovaný subjekt verifikace nastoupil do funkce a/nebo vykonával takovou funkci,

případně  neexistence  takovýchto  důvodů,  podepsaná  vedoucím  orgánu  (jednotky),

která povedla verifikaci, a v případě jeho nepřítomnosti  osobou, jež vykonává jeho

povinnosti,  nebo  náměstkem  takového  orgánů  (jednotky),  v  souladu  s  rozdělením
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pracovních povinností, se předkládá verifikačnímu orgánu, který podal žádost, a to ve

lhůtě sedmi dnů od data doručení žádosti.

Zpráva  o  výsledcích  verifikace  informací,  týkajících  se  verifikovaného

subjektu,  jehož  jmenování  a  odvolání  (propouštění  z  funkce)  provádí  prezident

Ukrajiny  nebo  Vláda  Ukrajiny,  podepsaná  vedoucím  orgánu  (organizační  složky),

který provedl zvláštní verifikaci, a  v  případě  nepřítomnosti  vedoucího  osobou,  jež

vykonává jeho povinnosti nebo náměstkem takového orgánu (jednotky), v souladu s

rozdělením pracovních povinností, se podává se ve lhůtě sedmi dnů od data doručení

žádosti ukrajinské Národní agentuře pro veřejnou správu, která během tří dnů od data

obdržení  zprávy vyhodnotí  a  shrnutí  zašle  příslušně  Kanceláři  Prezidenta  Ukrajiny

nebo Sekretariátu Vlády Ukrajiny.

Zpráva  o  výsledcích  verifikace  informací,  týkajících  se  verifikovaných

subjektů  ucházejících  se  o  volenou  funkci  nebo  již  zastávajících  takovou  funkci,

podepsaná vedoucím orgánu (jednotky), který provedl zvláštní verifikaci, a v případě

nepřítomnosti  vedoucího,  osobou,  jež  vykonává  jeho  povinnosti  nebo  náměstkem

takového orgánu (jednotky) v souladu s rozdělením pracovních povinností, se podává

nejpozději do sedmi dnů od data doručení žádosti na ukrajinské Národní agentuře pro

veřejnou správu, která do tří dnů od data obdržení zprávy vyhodnotí a shrnutí zašle

příslušně Kanceláři Prezidenta Ukrajiny nebo Sekretariátu Vlády Ukrajiny.

Kopie  zprávy  o  výsledcích  verifikace  teda  o  existování  překážek,  jež

znemožňují,  aby  subjekt  verifikace  nastoupil  do  funkce  nebo  vykonával  funkci,

podepsané vedoucím orgánu který provedl speciální verifikace, a v případě že vedoucí

bude nepřítomen - osobou, jež vykonává jeho povinnosti nebo náměstkem takového

orgánů (jednotky) v souladu s rozdělením pracovních povinností, se zasílá ukrajinské

Národní agentuře pro veřejnou správu, která během tří dnů od data obdržení zprávy

vyhodnotí  a  zašle  verifikačnímu orgánu,  který podal  žádost  (dotaz),  nejpozději  do

sedmi dnů od data doručení zprávy pokyny, týkající se provedení kroků vyplývajících

z  nemožnosti  nastoupení  verifikovaného  subjektu  do  funkce  a/nebo  vykonávaní

verifikovaným subjektem stávající funkce.

Článek 10. Posouzení výsledků verifikace

Personální oddělení (jiná složka) verifikačního orgánu, která poslala žádost, na

základě zpráv uvedených v článku 9. odstavec 1 tohoto zákona a po obdržení pokynů
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od ukrajinské Národní agentury pro veřejnou správu vyhotoví posudek o výsledcích

verifikace podepsaný vedoucím personálního oddělení.

Posudek výsledku verifikace informací týkajících se verifikovaných subjektů,

jež jsou jmenovány a odvolávány (propouštěny z funkce) Prezidentem Ukrajiny nebo

Vládou Ukrajiny, vyhotoví příslušné oddělení v rámci struktury Kanceláře Prezidenta

Ukrajiny nebo Sekretariátu vlády na základě souhrnné zprávy předložené podle článku

9 odstavce 2 tohoto zákona Národní agenturou pro veřejnou správu.

Posudek výsledků verifikace informací týkajících se verifikovaných subjektů,

ucházejících se o volenou funkci nebo již vykonávajících takovou funkci, vyhotovená

ukrajinskou Národní agenturou pro veřejnou správu, se zasílá Centrální volební komisi

a  zveřejňuje  prostřednictvím  Ukrajinské  národní  agentury  pro  veřejnou  správu  v

souladu s tímto zákonem.

Verifikované subjekty verifikace mají právo se seznámit s posudkem výsledků 

a v případě, že verifikovaný subjekt s výsledky verifikace nesouhlasí, mohou písemně

předložit výše uvedeným orgánům své připomínky.

Orgány  (jednotky),  které  provedly  zvláštní  verifikaci,  v případě,  že

verifikovaný subjekt předloží připomínky týkající se výsledků verifikace, vyhotovují

ve lhůtě deseti dnů  od  doručení  připomínek  písemnou  odpověď,  jejíž  kopie  zašlou

rovněž verifikačnímu orgánu.

Vedoucí  verifikačního  orgánu  na  základě  obdrženého  posudku  výsledků

verifikace vydá rozhodnutí o jmenování do funkce, ponechání ve funkci nebo odvolání

(propouštění) z funkce subjektu verifikace.

Posudek  výsledků  verifikace  se  v  případě  předchozí  verifikace  přikládá  

k  dokumentům  předloženým  verifikovaným  subjektem,  anebo  je  zařazen  do  jeho

osobního spisu.

Posudek  výsledků  verifikace  a  dokumenty,  jež  se  týkají  jejího  provedení,

nejsou  důvěrné,  neobsahují-li,  informace,  které  jsou  státním  tajemstvím.  Takové

dokumenty se skladují zákonem stanoveným způsobem.

Způsob zveřejnění na stránce ukrajinské Národní agentury pro veřejnou správu

informací  o  stavu provedení  verifikace  verifikovaného  subjektu  od  okamžiku,  kdy

poskytne  souhlas  s verifikací  až  do  ukončení  verifikace,  informací  o  výsledcích
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verifikace  verifikovaných subjektů,  v jejichž případě již  verifikace  byla  provedena,

kopie prohlášení o majetku,  prohlášení o příjmech, nákladech a závazcích finanční

povahy subjektu a jeho blízkých za poslední 3 roky, jež prověřovaný subjekt předložil,

stanoví ukrajinská Národní agentura pro veřejnou správu.

Článek 11. Důsledky verifikace

V případě,  že  úřední  osoba  (orgán),  který  provádí  zvláštní  verifikaci,  

na  základě  výsledků  verifikace  zjistí  nesrovnalosti  v dokumentech  předložených

verifikovaným subjektem, má verifikovaný subjekt možnost do pěti pracovních dnů od

data zjištění nesrovnalostí podat písemné vysvětlení této záležitosti.

V případě,  že  během verifikace  prohlášení  o  majetku,  příjmech,  nákladech  

a finančních závazcích verifikovaného subjektu jeho blízkých za dobu posledních 3 let

budou  zjištěny  početní  nebo  logické  chyby,  sdělí  příslušná  složka  tuto  skutečnost

subjektu, jenž je oprávněn do 5 pracovních dnů od data obdržení takového oznámení

podat příslušné složce písemné vysvětlení a/nebo opravu prohlášení.

Budou-li na základě výsledků verifikace informací o verifikovaném subjektu

zjištěny informace, jež jsou v rozporu s požadavky tohoto zákona, týkající se nástupu 

do funkce, úřední osoba (orgán), která (který) jmenuje do funkce, zamítne jmenování

verifikovaného subjektu do této funkce.

Budou-li na základě výsledků verifikace informací o verifikovaném subjektu

zjištěny informace,  jež jsou v rozporu s požadavky tohoto zákona a které se týkají

výkonu funkce,  v  níž  verifikovaný  subjekt  již  působí,  úřední  osoba (orgán),  která

(který) provádí jmenování  do této  funkce,  podá atestačnímu výboru vhodné návrhy

zohledňující skutečnost, že verifikovaný subjekt nemůže nadále vykonávat příslušnou

funkci, kromě verifikovaných subjektů, jež se ucházejí o volené funkce nebo funkce,

do nichž se jmenují osoby bez výběrového řízení soutěže.

Bude-li  na  základě  výsledků  verifikace  a  prozkoumání  výše  uvedených

vysvětleni  zjištěno,  že  verifikovaný  subjekt  předložil  falešné  doklady  a/nebo

nepravdivé informace, úřední osoba (orgán), která (který) jmenuje do této funkce, do

tří  dnů od data zjištění  této skutečnosti  informuje orgány činné v trestním řízení a

zamítne  jmenování  verifikovaného  subjektu  do  funkce  nebo  podává  atestačnímu

výboru  vhodné  návrhy,  zohledňující  skutečnost,  že  verifikovaný  subjekt  nemůže

nadále vykonávat příslušnou funkci.
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Posudek výsledků verifikace soudců všeobecných soudů, obsahující informace

o verifikovaném subjektu,  týkající  se  dalšího výkonu funkce soudce,  jež nesplňují

požadavky  tohoto  zákona,  zašle  verifikační  orgán  Nejvyšší  radě  spravedlnosti,

Nejvyšší kvalifikační komisi ukrajinských soudců, a to do tří dnů od jejího podepsání

vedoucím verifikačního orgánu. Nejvyšší rada spravedlnosti a Nejvyšší kvalifikační

komise ukrajinských soudců výše uveden posudek přezkoumají během tří měsíců.

Článek 12 Omezení, týkající se zneužití služebního postavení.

Osobám  účastnícím  se  činností  spojených  s  verifikací  a  certifikaci

verifikovaných  subjektů,  se  zakazuje  zneužívat  služebního  postavení  a  s  ním

spojených možností za účelem zajištění verifikace pro sebe nebo jiné osoby, včetně:

1) nelegálního nadržování verifikovaným subjektům během jejich verifikace;

2) nelegálního  nadržování  při  výkonu  funkce  verifikovaným  subjektem,  který

neprošel  verifikací,  a/nebo jmenování  do funkce verifikovaného subjektu,  který

neprošel verifikací;

3) nelegálního  zasahování  do  činnosti  orgánů  státní  moci  (státních  orgánů)  nebo

úředních osob ve věci provedení verifikace;

4) porušení ustanovení článků 13, 14 tohoto zákona.

Porušení ustanovení tohoto zákona je důvodem k propouštění (odvolání) osob,

uvedených v prvním odstavci  tohoto zákona,  z  vykonávané funkce  v souvislosti  s

porušením slibu, včetně zbavení těchto osob práva vykonávat funkce, určené v článku

3. bod 1., a to po dobu 10 let od propouštění (odvolání).

KAPITOLA III.

ÚČAST VEŘEJNOSTI NA VERIFIKACI A CERTIFIKACI

Článek 13. Účast veřejnosti na verifikaci a certifikaci
Občanská sdružení, jejich členové nebo pověření zástupci,  jakož i jednotlivé osoby

jsou oprávněny:

1)  poskytovat  požadované  informace  o  verifikovaném  subjektu  prostřednictvím
verifikačních orgánů, orgánů státní správy (státní orgány), jež jsou verifikací pověřeny, včetně
informací  o  přestupcích  spáchaných  daným subjektem,  a  to  do  14  dní  poté,  co  bude  na
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internetové stránce Ukrajinské národní agentury pro veřejnou správu zveřejněna informace o
zahájení verifikace verifikovaného subjektu a v případě, že se verifikovaný subjekt uchází o
volenou funkci, tedy do 5 dní;

2) požadovat a dostávat od státních orgánů a samospráv informace, jejichž rozsah a
typ je stanoven zákonem, týkající se jejich verifikační činnosti; 

3) vykonávat veřejný dohled nad realizací tohoto zákona, s využitím forem verifikace,
jež jsou v souladu s právem;

4) podílet se na práci certifikačních komisí dle tohoto zákona.  

Občanským sdružením, fyzickým a právnickým osobám může být odmítnut přístup
k informacím  týkajícím  se  kompetencí  a  hlavních  směrů  činnosti  subjektů,  jež  provádějí
verifikace. Tyto informace se poskytují způsobem stanoveným právními předpisy.
Článek 14. Informování veřejnosti o průběhu a výsledcích verifikace.

Poté, co Ukrajinská národní agentura pro veřejnou správu obdrží oznámení o zahájení
verifikace subjektu, nejpozději do následujícího dne tuto informaci vyvěsí na své internetové
stránce. 

Nejpozději  do  1  měsíce  od  okamžiku,  kdy  byly  podepsány  závěry  o  výsledcích
verifikace,  jsou  verifikační  orgány  povinny  zveřejnit  na  stránkách  Ukrajinské  národní
agentury pro veřejnou správu tyto informace:

seznam verifikovaných subjektů, jež nebyly verifikovány;

závěry týkající se výsledků verifikace subjektů, jež verifikovány byly;

prohlášení  o majetku, příjmech, výdajích a finančních závazcích subjektů, jež byly
prověřeny;

další údaje stanovené tímto zákonem.

Verifikační  orgány  jsou  povinny  každoročně  zveřejnit  informace  o  verifikačních
činnostech, jež vykonaly, a to vždy nejpozději do 15 dubna.

Článek 15. Státní ochrana osob poskytujících pomoc při verifikaci.

Prověřující  osoby jsou pod ochranou státu.  Stát  zajišťuje realizaci právních úkonů,
organizačních, technických a dalších opatření ze strany vyšetřovacích orgánů, jejichž cílem je
ochrana verifikačních osob a jejich blízkých před protiprávními útoky na jejich život, zdraví,
místo bydliště a další majetek.

Státní ochrana osob poskytujících pomoc při verifikaci je garantována v souladu se
zákonem o bezpečnosti osob podílejících se na trestním řízení. 

Verifikující  osoba  nesmí  být  v souvislosti  s poskytnutím  informace  o  překročení
tohoto zákona jinou osobou propuštěna, přinucena k ukončení pracovního poměru, pohnána
k disciplinární  odpovědnosti,  ani  nesmí  čelit  jiným  sankcím  ze  strany  nadřízeného  či
zaměstnavatele  (změna  pracoviště,  vydání  lustračního  osvědčení,  změna  pracovních
podmínek, apod.).

Kapitola IV. 

DŮVODY PRO OZNAČENÍ VERIFIKOVANÝCH SUBJEKTŮ ZA SUBJEKTY
NEVERIFIKOVANÉ

Článek 16. Důvody, pro něž se osoby považují za neverifikované  

Subjekty se považují za neverifikované v případě, že:
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 1) v době od 25. února 2010 do 22. února 2014 zastávaly pozici:

а)  Prezidenta  Ukrajiny,  Premiéra  Ukrajiny,  Prvního  místopředsedy  vlády Ukrajiny,
Místopředsedy vlády Ukrajiny;

b) Ministra či Přednosty jiných centrálních orgánů výkonné moci, kteří nejsou členy
vlády  Ukrajiny,  Ukrajinských  Bezpečnostních  služeb,  Generálního  prokurátora  Ukrajiny,
Prezidenta  Ukrajinské  národní  banky,  Předsedy  Kontrolního  úřadu,  Předsedy  Ukrajinské
antimonopolní komise, Předsedy Ukrajinského fondu národního majetku, Ředitele Kanceláře
pro protikorupční politiku, Sekretariátu kabinetu vlády, Předsedy Vlády Krymské autonomní
republiky;

c)  Zmocněnce  Vlády  pro  protikorupční  politiku,  Tajemníka  Ukrajinské  rady  pro
národní bezpečnost a obranu; 

d) Ředitele pro řízení státních záležitosti; 

e)  Člena  Ukrajinské  vrchní  kvalifikační  komise  soudců,  člena  Vrchní  rady
spravedlnosti; 

f) Oblastního prokurátora,  prokurátora Kyjeva a Sevastopolu, prokurátora Krymské
autonomní  republiky,  prokurátora  rajónu,  mezirajónních  prokuratur,  městských prokuratur,
prokurátora zvláštní prokuratury, jejich prvního zástupce a jejich zástupců;

2) v období od 1. prosince 2013 do 22. února 2014 vykonávaly funkci a nebyly na
vlastní žádost uvolněny z orgánů státní správy (státních orgánů): 

a) Zmocněnce Ukrajinské nejvyšší rady pro lidská práva, Prvního náměstka ministra,
Prvního  zástupce  přednosty  dalších  centrálních  výkonných  orgánů,  Předsedy  a  členů
kolegiálních orgánů státní  moci (státních orgánů)  Přednosty teritoriální  pobočky lokálních
ministerstev,  dalších  centrálních  výkonných orgánů,  kolegiálních  orgánů státní  moci,  jeho
zástupců, Stálého zmocněnce Prezidenta Ukrajiny v Krymské autonomní republice, Předsedy
oblastní státní správy, Správy v Kyjevě a Sevastopolu, v rajónech a rajónních centrech Kyjeva
a Sevastopolu, jejich prvního zástupce, zástupců vedoucího Kanceláře Prezidenta Ukrajiny,
prvního zástupce vedoucího Kanceláře Prezidenta Ukrajiny, Vedoucího Sekretariátu kabinetu
vlády Ukrajiny, prvního zástupce Vedoucího sekretariátu kabinetu vlády Ukrajiny, zástupců
Vedoucího sekretariátu kabinetu vlády Ukrajiny, člena Rady Ukrajiny pro národní bezpečnost
a obranu;

 b)  Ředitele  Strukturálního  odboru  Kanceláře  Prezidenta  Ukrajiny,  jeho  prvního
zástupce, zástupců, asistenta Prezidenta Ukrajiny, Ředitele Strukturálního odboru sekretariátu
kabinetu  vlády  Ukrajiny,  jeho  prvního  zástupce,  zástupců,  poradce  Premiéra  Ukrajiny,
vedoucích dalších centrálních výkonných orgánů, kteří nejsou členy vlády Ukrajiny, prvního
zástupce  ministra,  prvního  zástupce  vedoucího  jiných  centrálních  orgánů  výkonné  moci,
předsedy a členů kolegiálních orgánů státní moci (státních orgánů), místní státní správy;

c) přednostů orgánů vnitřních záležitostí a daňové policie;

d) přednostů a zástupců přednostů regionálních poboček Ministerstva vnitra Ukrajiny
a Bezpečnostní služby Ukrajiny v Kyjevě a Sevastopolu, v oblastních, městských, rajónních a
mezirajónních odborech;

3) а dále tyto osoby:

a)  zaměstnanci  policejních  orgánů,  státní  úředníci  a  úředníci  místních  samospráv,
ukrajinští občané, kteří zavinili škodu na životě, zdraví nebo majetku ukrajinských občanů –
účastníků masových protestů v době od 21. listopadu 2013 do 22. února 2014 a jejich vina
byla prokázána v souladu s právem (pro potřeby tohoto zákona lze účast osoby na masových
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protestech potvrdit formou prohlášení učiněného v příslušném úřadě nebo před příslušným
úředníkem);

b) zaměstnanci policejních orgánů, kteří se podíleli na uvěznění členů protestních akcí
a akcí masového charakteru v době od 25. února 2010 do 22. února 2014 včetně, a dále ve
vztahu  k osobám  zbaveným  odpovědnosti  na  základě  ukrajinského  zákona  „o  eliminaci
negativních důsledků a předcházení stíhání a trestání osob, jež se účastnily mírových akcí" z
29. ledna 2014 č. 737-VII. ukrajinského zákona "O předcházení stíhání a trestání osob, jež se
účastnily mírových akcí a ukončení právní moci některých ukrajinských zákonů“ ze dne 21.
21. února 2014 č. 743-VII, ukrajinského zákona "o změnách v ukrajinském zákoně o amnestii
na Ukrajině“ ve věci úplné rehabilitace politických vězňů“ ze dne 27. února 2014 č. 792 –VII.
a uznání za politické vězně na základě zákona;

c)  důstojníci  policejních  orgánů,  kteří  pořizovali  hlášení,  protokoly  o  přestupku,
hlášení o podezření ze spáchání trestného činu, obžalob, apod. vůči účastníkům protestních
akci a akcí masového charakteru v době od 25. února 2010 do 21. února 2014 včetně, jakož i
vůči osobám propuštěným na základě ukrajinského zákona „o eliminaci negativních důsledků
a předcházení stíhání a trestání osob, jež se účastnily mírových akcí" z 29. ledna 2014 č. 737-
VII. ukrajinského zákona "O předcházení stíhání a trestání osob, jež se účastnily mírových
akcí a ukončení právní moci některých ukrajinských zákonů“ ze dne 21. 21. února 2014 č.
743-VII, ukrajinského zákona "o změnách v ukrajinském zákoně o amnestii na Ukrajině“ ve
věci úplné rehabilitace politických vězňů“ ze dne 27. února 2014 č. 792 –VII., případně svým
jednáním nebo zdržením se jednání k výše uvedeným úkonům přispěli;

d)  vyšetřovatelé  v přípravném  řízení,  operační  pracovníci,  inspektoři,  kteří  vedli
vyšetřování a operační  činnosti  ve vztahu k účastníkům protestních akci a akcí masového
charakteru  v době  od  25.  února  2010  do  21.  února  2014  včetně,  jakož  i  vůči  osobám
propuštěným  na  základě  ukrajinského  zákona  „o  eliminaci  negativních  důsledků  a
předcházení stíhání a trestání osob, jež se účastnily mírových akcí" z 29. ledna 2014 č. 737-
VII. ukrajinského zákona "O předcházení stíhání a trestání osob, jež se účastnily mírových
akcí a ukončení právní moci některých ukrajinských zákonů“ ze dne 21. 21. února 2014 č.
743-VII, ukrajinského zákona "o změnách v ukrajinském zákoně o amnestii na Ukrajině“ ve
věci úplné rehabilitace politických vězňů“ ze dne 27. února 2014 č. 792 –VII.; 

e) zaměstnanci prokuratury, kteří  vedli řízení,  podávali,  schvalovali  a zdůvodňovali
žádosti  o  vydání  předběžných  opatření,  obhajovali  obvinění  před  soudem,  způsobili
opomenutí ve vztahu k účastníků protestních akci a akcí masového charakteru v době od 25.
února  2010  do  21.  února  2014  včetně,  jakož  i  vůči  osobám  propuštěným  na  základě
ukrajinského zákona „o eliminaci negativních důsledků a předcházení stíhání a trestání osob,
jež  se  účastnily  mírových  akcí"  z  29.  ledna  2014  č.  737-VII.  ukrajinského  zákona  "O
předcházení stíhání a trestání osob, jež se účastnily mírových akcí a ukončení právní moci
některých ukrajinských zákonů“ ze dne 21. 21. února 2014 č. 743-VII, ukrajinského zákona
"o  změnách  v ukrajinském  zákoně  o  amnestii  na  Ukrajině“  ve  věci  úplné  rehabilitace
politických vězňů“ ze dne 27. února 2014 č. 792 –VII.;

f)  státní  úředníci  a  úředníci  samosprávných  orgánů,  kteří  se  svým jednáním nebo
nečinností  pokoušeli  znemožnit  využití  ústavního  práva  ukrajinských  občanů  organizovat
mírové demonstrace, shromáždění, setkání a manifestací v době od 21. listopadu 2013 do 22.
února 2014 včetně, přičemž tato skutečnost byla prokázána v řízení před soudem;

g) osoby,  jež spolupracovaly s tajnými službami jiných států jako tajní  informátoři
nebo pomocníci, ve snaze získat operativní informace, přičemž tato skutečnost byla prokázána
v řízení před soudem; 
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i) osoby, jež veřejně vyzývaly k separatismu, porušení územní celistvosti a suverenity
Ukrajiny, což způsobilo zahájení etnických konfliktů; 

j) osoby, jež veřejně vyvíjely aktivity, činily prohlášení, případně jiné kroky, jež se
vyznačovaly  prvky  rasové,  sociální,  kulturní  a  náboženské  netolerance  vůči  zástupcům
ukrajinského národa, jakož i zástupcům jiných národností žijících na Ukrajině, přičemž tato
skutečnost byla prokázána v řízení před soudem;

k)  předsedové,  zástupci  a  tajemníci  volebních  komisí  za  organizované  falšování
prezidentských voleb na Ukrajině v roce 2004, parlamentních voleb v roce 2012, přičemž tato
skutečnost byla prokázána v řízení před soudem;

 l) osoby, jež organizovaly a páchaly činy, jež způsobily ztráty ve státním rozpočtu ve
výši překračující 1 milion UAH a v lokálních rozpočtech ve výši překračující padesát tisíc
UAH, přičemž tato skutečnost byla prokázána v řízení před soudem;

m) osoba, jejíž jednání nebo upuštění od jednání způsobily porušení lidských práv a
základních svobod stanovených Evropským soudem pro lidská práva, Komisí pro lidská práva
OSN a dalšími mezinárodními organizacemi;

n) soudci propuštění za porušení přísahy; 

4) osoby, jež do 19. srpna 1991:

a)  byly  zvoleny  (jmenovány)  a  pracovaly  na  vedoucích  pozicích  v Komunistické
straně  Sovětského  svazu,  Komunistické  straně  Ukrajiny  a  dalších  sovětských  svazových
republik  na  úrovni  Oblastního  výboru  a  výše,  jakož  i  členové  Ústředního  výboru
Komunistické strany Sovětského svazu;

 b) byly zvoleny a pracovaly na vedoucích pozicích v Ústředním výboru Komsomolu,
Ústředního  výboru  LKTMU  a  dalších  sovětských  svazových  republik,  oblastních  výborů
Komsomolu a LKTMU a dalších sovětských svazových republik; 

c) pracovaly jako zaměstnanci nebo tajní agenti, vedoucí pracovníci v 5 odboru KGB
USSR, KGB SSSR nebo KGB dalších sovětských svazových republik, absolvovali vysokou
školu KGB (kromě technických oborů);

d) pracovaly v tajných službách jiných států jako tajní agenti nebo tajní zaměstnanci,
případně s nimi spolupracovaly; 

d) pracovaly na pozici  ředitele Politického odboru (správy) CA SSSR Ministerstva
vnitra SSSR; 

e) podílely se na pronásledování členů ukrajinského národně osvobozeneckého hnutí
během II.  světové  války a  v poválečném období,  přičemž tato  skutečnost  byla  prokázána
v řízení před soudem; 

5)  neumožnily  prověření  prohlášení  o  majetku,  příjmu,  nákladech  a  finančních
závazcích verifikovaného subjektu a osob mu blízkých za poslední 3 roky a/nebo nemohly
prokázat, že zdroje jejich příjmů jsou dle tohoto zákona legální;

6) jedná se o osoby, jejichž údaje byly zaneseny do Jednotného státního rejstříku osob,
jež spáchaly korupční trestné činy a byly pohnány k odpovědnosti  za spáchání korupčních
trestných činů, jakož i osob, proti nimž byla vydána příslušná soudní rozhodnutí, která nabyla
právní moci, a dále byly zjištěny informace o tom, že jim byly uloženy disciplinární tresty za
korupční trestné činy; 

7) mají občanství cizích států; 

8) v písemném souhlasu s prověřením vědomě uvedly nepravdivé informace;
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 9) odmítly se prověření podrobit;

 Tento článek se nevztahuje na osoby, jež se účastnily  protiteroristické operace na
východě Ukrajiny.

KAPITOLA V.

DŮSLEDKY A ODPOVĚDNOST

NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ VERIFIKACE

Článek 17. Důsledky nepodrobení se verifikaci 

V případě verifikovaných subjektů, jež nebyly verifikovány nebo se verifikaci odmítly
podrobit, se provádí certifikace dle tohoto zákona a budou verifikačním orgánem odvolány
z funkce,  kterou  vykonávají,  a  dále  zbaveny  práva  zastávat  jakékoli  funkce  uvedené
v odstavci 1 článku 3 po dobu 10 let od data odvolání.

V případě verifikovaných subjektů, které se ucházejí o volené funkce nebo na pozice,
kde jmenování probíhá bez výběrového řízení, případně tyto posty již zaujímají, nebude dle
tohoto  článku  provedena  certifikace  a  informace  o  výsledku  jejich  verifikace  budou
zveřejněny na internetové stránce Národní agentury pro veřejnou správu. 

Verifikované  subjekty,  o  nichž  se  hovoří  v prvním  odstavci  tohoto  článku,  jež  na
vlastní žádost opustily danou funkci, jsou od okamžiku, kdy tento zákon nabude právní moci,
zbaveny práva zaujímat jakékoli funkce ve vládě, a to po dobu 10 let od data nabytí právní
moci tohoto zákona.

Prověřovaným subjektům, které se ucházely o funkce a nebyly prověřeny, se zamítá
udělení souhlasu s výkonem takovéto funkce. 

Neposkytl-li  verifikovaný  subjekt,  jenž  se  ucházel  o  funkci,  souhlas  s verifikací,
nebude verifikován a otázky, ani návrhy na jeho pověření výkonem příslušné funkce nebudou
projednávány.

Článek 18. Odpovědnost zaměstnanců a systematizace informací o verifikaci 

Za  spáchání  korupčního  trestného  činu,  předložení  falešných  dokumentů  a/nebo
nepravdivých  údajů  verifikačnímu orgánu  budou  verifikované  subjekty  pohnány  k trestní,
správní, občanské a disciplinární odpovědnosti dle právních předpisů.

Článek 22. Důvody pro propuštění ze zaměstnání osob, jež nebyly certifikovány

Verifikační  orgán  ode  dne,  kdy  obdržel  zprávu  po  prověření  subjektu,  v níž  jsou
uvedeny důvody pro propuštění verifikovaného subjektu z funkce, kterou vykonává, takovýto
subjekt  rozhodnutím  ředitele  (zástupce  ředitele)  verifikačního  orgánu  zbaví  výkonu
povinností,  jež mu byla svěřena, a to formou stanovenou právními předpisy, aby následně
připravil  žádost  o  výsledky  verifikace  a  vystavení  osvědčení  o  lustraci  týkajícího  se
verifikovaného subjektu.  

Verifikovaný  subjekt,  v jehož  případě  byl  pořízen  protokol  o  spáchání  správního
korupčního trestního činu, bude rozhodnutím přednosty (zástupce přednosty) verifikačního
orgánu,  kde  je  verifikovaný  subjekt  zaměstnán,  zbaven  výkonu  povinností,  jež  mu  byly
svěřeny, a to formou stanovenou právními předpisy,  na dobu, než ve věci rozhodne soud,
nestanoví-li Ústava a právní předpisy Ukrajiny jinak.
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Budou-li  důvody k propuštění  verifikovaného subjektu  shledány neopodstatněnými,
řízení ve věci správního korupčního trestného činu zastaveno z důvodu konstatování, že ke
spáchání trestného činu nebo správního přestupku nedošlo, přísluší verifikovanému subjektu,
jenž byl zbaven výkonu povinností, jež mu byly svěřeny, odškodnění ve výši průměrného
platu za dobu nucené nepřítomnosti spjaté s výše uvedeným.

Zbavení verifikovaného subjektu práv týkajících se volitelné funkce, již zastává, před
stanovenou lhůtou, zbavení verifikovaného subjektu práv ve vykonávané pozici, propuštění
z pracovní pozice na základě rozhodnutí Prezidenta Ukrajiny, Nejvyšší rady Ukrajiny, Vlády
Ukrajiny,  propuštění důstojníka z vojenské služby z důvodu zjištění  existence předpokladů
pro uplatnění omezení stanovených tímto zákonem, jakož i pozastavení oprávnění takovéto
osoby, se provádějí se zohledněním okolností stanovených Ústavou a zákony Ukrajiny.

Jiné  verifikované  subjekty,  jež  nebyly  verifikovány  a/nebo  jsou  pohnány
k odpovědnosti  za  přestupky  spojené  s porušením  omezení  stanovených  tímto  zákonem,
budou propuštěny ze zaměstnání (služby) rozhodnutím lustrační komise a/nebo na základě
kopie  příslušného  soudního  rozhodnutí,  jež  nabylo  právní  moci,  není-li  to  v rozporu  se
zákonem.

O  propuštění  verifikovaného  subjektu,  který  se  nepodrobil  certifikaci  na  základě
zprávy  o  verifikaci  dle  tohoto  zákona,  anebo  v souvislosti  s pohnáním  verifikovaného
subjektu k odpovědnosti z důvodu porušení omezení stanovených tímto zákonem uvědomí o
propuštění verifikovaného subjektu z vykonávané funkce vedoucí verifikačního orgánu do tří
dnů způsobem stanoveným Národní agenturou pro veřejnou správu, a to písemně. 

Omezení týkající se zákazu vykonávat činnost spjatou s výkonem funkce státu, místní
samosprávy, anebo obdobné, uloženého osobě propuštěné z funkce z důvodu zodpovědnosti
za korupční trestný čin, stanoví rozhodnutí Národní agentury pro veřejnou správu ze dne, kdy
je subjekt propuštěn, poté, co agenturu o této skutečnosti uvědomí verifikační orgán.

Článek 23. Omezení týkající se verifikovaných subjektů propuštěných z vykonávaných funkcí

Verifikovaným subjektům, jež byly propuštěny z práce (výkonu služby), anebo jinak
ukončily vykonávání činnosti, o níž se hovoří v ustanoveních tohoto zákona, se po dobu pěti
let od ukončení výkonu práce (služby) či propuštění ukládá zákaz:

1) rozhlašovat anebo jinak využívat ve svůj prospěch informace, k nimž měly přístup
v souvislosti s plněním služebních povinností, kromě zákonem stanovených případů;

2) zastupovat zájmy jakékoli osoby ve věcech, v nichž je protistranou orgán (orgány),
kde pracovaly.

Kapitola VI. 
VERIFIKACE A DOHLED NAD PROVÁDĚNÍM TOHOTO ZÁKONA

Článek 24. Verifikace provádění tohoto zákona

Nejvyšší  rada  Ukrajiny  verifikuje  provádění  tohoto  zákona  v mezích  stanovených
Ústavou Ukrajiny.

Jiné státní orgány verifikují provádění tohoto zákona v mezích svých kompetencí a
způsobem stanoveným Ústavou a ukrajinským právem.
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Článek 25. Veřejný monitoring provádění tohoto zákona 

Veřejný monitoring provádění tohoto zákona probíhá na základě právních předpisů a
způsobem v nich uvedeným.

Kapitola VII.
ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Tento zákon nabývá právní moci v den zveřejnění.

2. Do tří měsíců od data, kdy tento zákon nabude platnosti, je Vláda Ukrajiny povinna:

vypracovat a Nejvyšší radě Ukrajiny představit návrhy zákonů reformujících soudní
systém: „O prokuratuře“, „O bezpečnostní službě Ukrajiny“, „O národní kanceláři řízení“, „O
Vládě Ukrajiny“,  „O státní  službě“,  v jejichž případě  se předpokládá,  že dojde  ke změně
oprávnění a úkolů systému státních orgánů, v souladu se zásadami Evropské unie, k redukci
počtu státních úředníků v orgánech státní správy (státních orgánech) a v důsledku toho ke
zvýšení odměn zaměstnancům orgánů státní správy (státních orgánů).

zajistit, aby verifikační orgány provedly certifikaci zaměstnanců Národní agentury pro
veřejnou správu a jejích místních pracovišť, a to ve zrychleném řízení;

zajistit, aby byly schváleny normativně právní akty, uvedené v tomto zákoně;

zohlednit v zápisech svých právních aktů ustanovením tohoto zákona;

zohlednit ustanovení tohoto zákona v právních aktech ministerstev a jiných centrálních
orgánů výkonné moci;

zajistit,  aby  verifikační  orgány  předložily  návrhy  plánu  provedení  verifikace  a
certifikace zaměstnanců těchto orgánů Národní agentuře pro veřejnou správu;

do roka od data, kdy tento zákon vstoupí v platnost:

zajistit,  aby verifikační  orgány provedly verifikaci a certifikaci  zaměstnanců těchto
orgánů  dle  plánů  na  provedení  verifikace  a  certifikace  zaměstnanců  těchto  orgánů,
schválených Národní agenturou pro veřejnou správu;

zajistit, aby verifikační orgány zorganizovaly otevřená výběrová řízení na neobsazené
pozice státních úředníků v těchto orgánech, přičemž mezi členy výběrových komisí musí být
povinně zástupci veřejnosti a zástupci médií;  

snížit počet státních úředníků orgánů státní moci (státních orgánů) a v důsledku toho
navýšit odměny zaměstnanců orgánů státní moci (státních orgánů).

3. Národní agentura pro veřejnou správu je ve lhůtě jednoho měsíce od data, kdy tento
zákon nabude právní moci, povinna:

zajistit schválení právních aktů stanovených tímto zákonem;

schválit  plány  na  provedení  verifikace  a  certifikace  zaměstnanců  těchto  orgánů
verifikačními orgány;

v zápisech svých právních aktů zohlednit ustanovení tohoto zákona.

3. V článku 36 Zákoníku práce Ukrajiny (Věstník Nejvyšší rady USSR, 1971, příloha
č. 50, odstavec 375) doplnit:

1) v první části nový bod následujícího znění:
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9) "v souladu s právem";

2)  druhou  část  slovy  "a  v případě  stanoveném  v bodě  8  bude  osoba  propuštěna
z pracovní pozice dle ustanovení zákona „O obnově důvěry veřejnosti k orgánům moci".
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