
Prosadíme reformu dohledového úřadu. 
Zajistíme jeho nezávislost přidáním kolektivních prvků
a zvýšíme efektivitu jeho činnosti úpravami zákona,
které vychází z analýzy fungování a dobré praxe.

Omezíme financování stran ze zahraničí. 
Zakážeme financování od právnických osob s
neznámým skutečným majitelem.

Nastavíme jasná pravidla pro třetí osoby.
Znemožníme obcházení pravidel skrze netrasparentní
spolky.

Umožníme stíhat zvoleného prezidenta 
za porušení zákona při volební kampani.

Zjednodušíme datovou analýzu 
a zefektivníme veřejný dohled díky zpřesnění
informací, které strany zveřejňují. Povinnosti pro strany
současně zjednodušíme.

Zakážeme zneužívání veřejných institucí 
a jejich komunikačních kanálů pro sebepropagaci
politika a jeho strany.

Usnadníme obranu před šířením dezinformací 
ve volební kampani u soudů skrze přednostní
projednání.

Navrhli jsme reformu dohledového úřadu, který se 6 let topil v kompetenčních sporech.
Politiky napříč stranami jsme přesvědčili o nutnosti změny a naše reforma se stala prioritním
vládním návrhem. Připravili jsme  i úpravy v pravidlech financování stran a ve vedení
kampaní. S Ministerstvem vnitra nyní pracujeme na jejich zapracování do zákona. Navrhli jsme
novou koncepci zákona o lobbování. Ta je základem pro vládní návrh.
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STRATEGICKÉ CÍLE DO ROKU 2024

Konec skrytého
lobbingu 

Znesnadníme zahraničním
mocnostem a bossům z
podsvětí ovlivňovat, jak
budou vypadat zákony, kdo
obsadí pozice ve státu a jak
budou vynaloženy  veřejné
peníze.

Prosadíme databázi lobbistů, 
v níž každý najde informaci o tom,
v čím zájmu lobbista lobbuje, kdo
ho platí a jaké má cíle. Kdo
nebude v databázi, nebude smět
lobbovat.

Prosadíme zprávy lobbistů 
o probíhajícím lobbingu. Bude
zřejmé, s kým se politici scházejí
na lobbistických schůzkách a co
po nich lobbisté chtějí.

Prosadíme zveřejnění
poradců státu
Prosadíme povinné zveřejňování
členů poradních orgánů státu, ať
víme, kdo státu radí s důležitými
rozhodnutími. 

Volby v Čechách nebudou ovlivňovat peníze z
podsvětí, ale ani z Ruska nebo Číny. Proti lžím v
kampani se půjde efektivně bránit. Na férová
pravidla dohlédne reformovaný úřad.

Férové volby bez skrytých
sponzorů a bezpečnostních
hrozeb 

2 400 000 Kč

Očekávané náklady projektu
na roky 2023 a 2024


