Rekonstrukce státu prosadila zákony, které výrazně posílily
povinnost politických stran informovat o svém financování transparentní účty, výdaje na kampaň, sponzoři, apod. Vznikl
dozorový úřad (ÚDHPSH), který se má zabývat kontrolou těchto
údajů, což téměř nedělá. Veřejnost pak k údajům sice má přístup,
ale v současné surové formě je využívá pouze minimálně.
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Vyhodnocení fungování zákona a nového úřadu i naplňování zákona ze
strany povinných subjektů.
Z platformy politickefinance.cz vytvoříme službu, která bude zprostředkovávat
údaje o financování stran. Fakticky se tak naplní cíl Rekonstrukce státu:
zprůhlednit financování české politiky.
Poté, co 1.4.2020 budou zveřejněny výroční zprávy politických stran, okamžitě
o nich poskytneme komplexní informační službu pro média, odbornou
veřejnost a dozorový úřad (analytické přehledy největších darů, napojení
dárců na veřejné zakázky apod.). Kontrolu bude možné provádět i během
kampaní.
Pomocí analýz a investigativy vyzdvihneme zvýšenou transparentnost, která
výrazně omezuje možnosti nekalého financování politiky.

Aktivity
1. Na základě materiálů politických stran, které mají odevzdávat, zpracujeme
analýzu naplňování zákona
. Informace podle potřeby doplníme přímo od
stran.
2. Provedeme srovnání Úřadu zákonem stanovených úkolů a jejich naplňování
v praxi, včetně právního zhodnocení. Identifikujeme také hlavní legislativní
nedostatky (prezidentské volby, volby v Praze) a možné návrhy řešení, které
předáme Úřadu a politickým stranám.
3. Kompletní re-design webu politickefinance.cz, aby umožnil snadný přístup k
nově zveřejňovaným údajům (např. dary, dluhy, bezúplatná plnění, kampaně).
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4. Příprava analýz sloužících jako podklad pro ÚDHPSH, kterými Úřadu
pomůžeme k lépe zacílené dozorové činnosti (zaměření analýz bylo předběžně
konzultováno s členy úřadu).
5. Kampaň a semináře cílené na novináře s cílem zvýšení využití web a
zefektivnění fungování médií v roli watchdogu.
6. Investigativa nad zjištěními ohledně propojení politických stran s byznysem
čerpajícím veřejné zakázky a dotace.

Realizační tým
Supervize projektu:Josef Karlický
Koordinátor projektu:Lukáš Kraus
Analytik: Jiří Skuhrovec (EconLab), Jakub Krafka (EconLab), Miroslav Palanský
(EconLab), Vítězslav Titl (EconLab), Michal Bláha (Hlídač státu), Jakub Černý (Frank
Bold)

Rozpočet 2020
Personální náklady - lobbing, expertíza,
management

400 000

Lobbing, analýza a legislativa Frank Bold

100 000

Analytická a koordinační činnost Econlab

300 000

Semináře, kulaté stoly

20 000

PR a kampaň

30 000

Administrativní náklady

40 000

Celkem
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490 000

