Veřejné vlastněné firmy nejsou ochotny poskytovat informace o
své činnosti. Je proto potřeba vyjasnit definici povinných subjektů,
ke které nabádá ve své judikatuře i Ústavní soud. Stejně tak je
nutné ubránit samotné právo na informace, které je ohroženo
vládním návrhem novely informačního zákona. K posílení
informovanosti o fungování veřejné správy je také vhodné upravit
systém zveřejňování v registru smluv.

1. Informační zákon
V polovině března 2019 poslanci schválili dvě pozitivní novinky pro přístup občanů k
informacím z veřejné správy, a to informační příkaz a rozšíření pravomocí Úřadu pro
ochranu osobních údajů. Ovšem řada státních firem v současnosti stále informace
odmítá poskytovat a opírá se v tom o nesjednocené rozhodování soudů. Zároveň vláda
v říjnu 2019 schválila novelu informačního zákona, která představuje zásadní ohrožení
práva na informace a postrádá přesné vymezení definice povinných subjektů.

Cíl: Zajištění reálného přístupu k informacím u veřejně vlastněných podniků (ČEZ,
ČD, Lesy ČR). Přijetí vládní novely informačního zákona bez zásadního omezení
práva na informace.

Aktivity
●

●
●

Připravíme stanovisko k vládnímu návrhu informačního zákona včetně návrhů
na jeho úpravy. Zasadíme se o řešení zásadních nedostatků vládního návrhu ve
Sněmovně a o přijetí pozměňovacího návrhu, který zakotví přesnější definici
povinných subjektů.
Ve veřejné kampani navážeme na úspěchy z března. Mediálně zajímavé téma
podpoříme online propagací.
Ambasadoři poslance o návrhu novely informují mailem a na svých
lobbingových schůzkách. Happeningem se budou podílet na zviditelnění
tématu.
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2. Úpravy registru smluv
V roce 2015 byl přijat zákon o registru smluv, který se stal jedním z nejefektivnějších
nástrojů pro veřejnou kontrolu nakládání s prostředky státu. Po významné novelizaci z
roku 2019 se okruh povinných subjektů rozšířil i na velké veřejně vlastněné firmy
(např. ČEZ či ČD). Stále však existují určité limity fungování systému, v kterém je
registr smluv provozován.

Cíl: Úpravy registru smluv tak, aby jej veřejná správa i občané mohli plně využívat k
efektivnímu výběru dodavatelů, stanovení cenových hladin veřejných zakázek a
sdílení technických a právních zadání.

Aktivity
●

●
●

Formulace doporučení a prosazení úprav nastavení systému, ve kterém je
provozován registr smluv tak, aby data do něj publikovaná byla přesnější,
odpovídající realitě a datově zpracovatelná.
Lobbing za upřesnění a změnu metodiky MVČR pro registr smluv s výše
uvedenou změnou související.
Rozšíření funkčnosti Hlídače státu v oblasti registru smluv aby:
1) úřady měly snadný předběžný výběr dodavatelů služeb/zboží vybraného
charakteru / typu a navázání spolupráce s MV ČR v této věci (pokus o integraci
do oficiálního registru smluv)
2) aby úřady měly usnadněné nalezení tržní cenové hladiny pro smlouvy na
dodávku služeb/zboží vybraného charakteru a a navázání spolupráce s MV ČR v
této věci (společné publikování obvyklých cenových hladin v jednotlivých
oblastech).

Realizační tým
Garant projektu za Rekonstrukci státu:Josef Karlický (Frank Bold)
Koordinátor projektu:Lukáš Kraus (Frank Bold)
Experti Rekonstrukce státu:Michal Bláha (Hlídač státu), Jakub Černý, Petr Bouda
(oba Frank Bold), Oldřich Kužílek (Otevřená společnost), Kristýna Bašná (Platy top
úředníků)
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Rozpočet 2020
Personální náklady - lobbing, expertíza,
management

550 000 Kč

Lobbing, analýza a legislativa Frank Bold

150 000 Kč

Úpravy Registru smluv - Hlídač státu

250 000 Kč

Odborná práce Otevřené společnosti

75 000 Kč

Expertiza Platy top úředníků

25 000 Kč

Management a koordinace

50 000 Kč

Semináře, kulaté stoly

20 000 Kč

PR a kampaň

50 000 Kč

Administrativní náklady

60 000 Kč

Celkem
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680 000 Kč

