Podle výročních zpráv BIS jsou korupcí a klientelismem zasažena
nejen vysoká patra české politiky, ale také státní či městské
obchodní společnosti. Jejich hospodaření přitom v současnosti
nekontroluje žádný nezávislý auditor. Také chybí dlouhodobá
strategie vlastnické politiky státu, která by zajistila odborné a
efektivní nakládání s veřejnými prostředky státními firmami.

1. Nominační zákon
Vláda předložila návrh nominačního zákona. Návrh ovšem nebyl pro ministry
závazný a ministři by tak zákon mohli bez sankcí obcházet. Podařilo se nám však
připravit a prosadit pozměňovací návrh k vládnímu návrhu, který zavedl závaznost
nominačního postupu a posílil pozici Výboru pro personální nominace. Poslanecká
sněmovna návrh zákona v této podobě schválila, stejně tak i Senát, který návrh dále
vylepšil. Sněmovna zákon v senátní verzi schválila dne 3.12.2019.

Cíl: 
Přijetí

zákona, který zajistí transparentní a odborný výběr osob do orgánů

státem vlastněných podniků.

Aktivity
●

Budeme sledovat implementaci zákona v praxi, vyhodnocovat jeho fungování a
přicházet s návrhy na metodické či legislativní vylepšení.

2. Vlastnická politika u státních firem
Vlastnická politika státu stanoví strategické cíle a další důležité aspekty výkonu
vlastnických práv státu přesahujících dobu jednoho volebního období. Přijetí
legislativního rámce zaváže vládu schválit strategii vlastnické politiky státu,
pravidelně ji aktualizovat a předkládat Poslanecké sněmovně k projednání.

Cíl: Přijetí legislativního rámce pro vlastnickou politiku státu, propojení vlastnické
politiky s nominačním zákonem
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Aktivity
●
●

Lobbing za legislativní zakotvení vlastnické politiky státu
Monitoring tvorby vlastnické politiky státu na úrovni vlády, lobbing za
důslednou implementaci zákonné úpravy.

2. Rozšíření působnosti NKÚ
Cíl: Rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na velké městské a státem
vlastněné firmy. V této souvislosti též řešení nadměrné kontrolní zátěže pro obce.

Aktivity
●
●

●

Budeme usilovat o vyjednání takového znění novely Ústavy, které by byl Senát
připraven podpořit.
Pro zvýšení šance na přijetí připravíme po konzultacích se sdruženími obcí a
krajů pozměňovací návrh, který bude řešit nadměrnou kontrolní zátěž v
obcích.
Prostřednictvím veřejné kampaně poukážeme, že jde o kontrolu více než bilion
korun veřejných prostředků. Dostaneme téma do médií i na sociální sítě a
zapojíme občany do komunikace s politiky.

Realizační tým
Garant projektu za Rekonstrukci státu:Josef Karlický
Koordinátor projektu:Lukáš Kraus
Experti Rekonstrukce státu: Jakub Černý, Věnek Bonuš, Petr Bouda (všichni Frank
Bold), Jaroslav Vlk (Good Governance)

Rozpočet 2020
Personální náklady - lobbing, expertíza,
management

230 000 Kč

Lobbing, analýza a legislativa Frank Bold

150 000 Kč

Expertiza Good Governance

30 000 Kč

Management a koordinace

50 000 Kč

Semináře, kulaté stoly

20 000 Kč

PR a kampaň
Administrativní náklady

Celkem
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100 000 Kč
40 000 Kč

390 000 Kč

