Dlouhodobým cílem Rekonstrukce státu je udržení a prohloubení demokracie v ČR, a to zejména díky
efektivní a transparentní veřejné správě s minimalizovaným prostorem pro korupci. Vzhledem k vývoji
politické scény v posledních letech se Rekonstrukce státu rozhodla od konce roku 2017 věnovat kromě
původního zaměření na opatření pro dobrou správu státu také tématům spojeným s ochranou a
prohlubováním demokracie. Pod tyto dva na sebe navazující okruhy spadají veškerá dílčí témata, na
kterých Rekonstrukce státu pracuje.

Přehled témat a zdůvodnění jejich výběru
Detailní popis cílů a aktivit je obsažen v jednotlivých projektech. Tento přehled shrnuje, jakých pozitivních změn lze pomocí aktivního
prosazování navrhovaných opatření nebo realizace watchdogových aktivit dosáhnout.
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Opatření pro dobrou správu
Název projektu

Zdůvodnění výběru tématu

Finanční dopad

1. Efektivní kontrola a
odborné vedení
státních firem

Pomůže předcházet nehospodárnému nakládání s veřejnými prostředky zavedením
chybějící nezávislé kontroly státních firem (v současnosti probíhá jen interní kontrola)

Dalších 1,5 bilionu korun pod
kontrolou NKÚ

Umožní nastavení strategických cílů a efektivního řízení státních firem v podobě
schválení dosud chybějící vlastnické politiky státu a její implementace

Transparentní a odpovědné
nakládání s cca 600 miliardami
korun z veřejných prostředků

Zajistí odborné vedení firem v podobě Nominačního zákona, který zavádí povinnost
transparentního a zodpovědného výběru osob do vedení státních podniků
2. Transparentní
firmy čerpající
veřejné prostředky

Zajistí přehledný a vymahatelný veřejný rejstřík skutečných vlastníků firem, aby bylo
zajištěno, že veřejné peníze získávají pouze subjekty s jasnou vlastnickou strukturou

Veřejný dohled nad
přidělováním dotací v hodnotě
nějméně 150 miliard ročně;
přidělování veřejných zakázek
v hodnotě 486 miliard ročně
pouze transparentním firmám

3. Transparentní
veřejné zakázky
malého rozsahu

Pomůže zajistit základní principy transparentnosti, hospodárnosti a efektivity, aby cca 40
% dosud nezveřejňovaných veřejných zakázek malého rozsahu bylo pod veřejným
dohledem a jejich zadávání probíhalo dle jasných standardů

Veřejný dohled nad veřejnými
zakázkami malého rozsahu v
hodnotě cca 160 miliard

4. Reforma ÚOHS

Odstraní dlouhodobé systémové nedostatky ÚOHS, které otevírají prostor pro korupci a
brání kvalitnímu rozhodování v oblasti veřejných zakázek

Veřejná kontrola 486 miliard z
oblasti zadávání veřejných
zakázek
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5. Digitalizace státu

Podpoří transparentní vládnutí, přispěje k úspoře veřejných prostředků a větší efektivitě
státní správy, uvolní soutěž o IT zakázky, zlepší uživatelskou zkušenost pro občany

---

6. Přístup k
informacím a registr
smluv

Zajistí reálný přístup k informacím u veřejně vlastněných firem (ČEZ, ČD, Lesy ČR, ad.)
. Veřejná kontrola 600 miliard
Zabrání omezení práva na informace. 
Upraví registr smluv tak, aby jej veřejná správa i ve státních firmách
občané mohli efektivněji využívat

7. Průhledné
financování
politických stran

Ztransparentní financování české politiky prostřednictvím zpracování dat, která jsou k
dispozici díky reformě financování politických stran, ale se kterými ÚDHPSH téměř nic
nečiní. Zkvalitnění fungování dohledového úřadu.

Ztransparentnění cca 1,2
miliardy ročně

Opatření pro ochranu a prohlubování demokracie
Název projektu

Zdůvodnění výběru tématu

8. Mantinely
demokracie

Zachytí klíčová ohrožení demokracie a zajistí 
rozšíření sítě organizací a expertů, která bude představovat efektivní nástroj
na obranu před útoky na základy demokracie

9. Nezávislá justice

Zabrání přijetí rizikového vládního návrhu zákona o státním zastupitelství a naopak zajistí legislativní posílení nezávislosti
nejvyššího státního zástupce a další opatření ke zvýšení kvality a důvěryhodnosti justice

10. Nezávislá média

Zabrání útokům na nezávislost veřejnoprávních médií a navrhne legislativní možnosti posílení této nezávislosti

11. Reflektor

Zpřístupní větší vazbu mezi občany a politiky, vytvoří a rozvine mobilizační platformu pro případ ohrožení demokracie
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Harmonogram projektů (priority tučně vyznačeny)
1Q-2Q 2020
●
●
●
●
●
●
●

Efektivní kontrola a odborné vedení státních firem
Nezávislá justice
Přístup k informacím a registr smluv
Transparentní firmy čerpají veřejné prostředky
Digitalizace státu
Mantinely demokracie
Nezávislá média

3Q-4Q 2020
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nezávislá justice
Přístup k informacím a registr smluv
Transparentní firmy čerpají veřejné prostředky
Transparentní veřejné zakázky
Digitalizace státu
Mantinely demokracie
Nezávislá média
Průhledné financování politických stran
Reforma Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
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1Q-2Q 2021
●
●
●
●
●
●
●

Představení a lobbing priorit RS do volebních programů
Přístup k informacím a registr smluv
Reforma Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Digitalizace státu
Mantinely demokracie
Nezávislá média
Ochrana oznamovatelů korupce

3Q-4Q 2021
●
●
●
●

Vypracování finálního hodnocení politiků před volbami
Mantinely demokracie
Povolební jednání o realizaci priorit RS
Případné dokončení legislativního procesu dosud
neprosazených zákonů

