O veřejné peníze se mohou v Česku stále ucházet firmy s nejasnou
vlastnickou strukturou. Podle studie DatLab skončí ročně asi 18
miliard korun z českých veřejných zakázek u firem sídlících v
daňových rájích. Úřady tak samy nemohou vědět, kdo je
konečným příjemcem peněz. Je proto potřeba přijmout opatření k
posílení průhlednosti firem, které se ucházejí o veřejné peníze.

1. Funkční rejstřík skutečných vlastníků firem
Cíl: Zasadíme se o předložení zákona k provedení evropské směrnice ke skutečným
majitelům firem tak, ať je zajištěn přehledný a vymahatelný veřejný rejstřík.

Aktivity
●

●

Budeme monitorovat přípravu implementace směrnice v rámci návrhu zákona
o evidenci skutečných majitelů a novely zákona proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti.
Zasadíme se o předložení kvalitního vládního zákona a v případě potřeby
budeme prosazovat zpřísnění v Poslanecké sněmovně.

2. Dotační rozhodnutí v registru smluv
Cíl: Zasadíme se o předložení zákona, který zajistí zveřejňování všech rozhodnutí o
dotaci ve výši nad 50 000 Kč v registru smluv.

Aktivity
●

Připravíme návrh novely rozpočtových pravidel k začlenění dotačních
rozhodnutí do registru smluv a vyzveme vládu k předložení či k podpoře
poslaneckého návrhu.
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3. Podmínka transparentnosti firem pro získání
dotací a veřejných zakázek
Cíl:

Zasadíme se o předložení zákonů (pravděpodobně 3 novely), které zajistí


stanovení podmínky řádně vyplněného rejstříku skutečných vlastníků pro uchazeče o
dotace či veřejné zakázky.

Aktivity
●

Prosadíme, aby vláda či skupina poslanců předložila návrhy novel zákonů
(připravíme i vlastní řešení) k omezení poskytování veřejných financí na firmy
s transparentní vlastnickou strukturou v evidenci skutečných majitelů a řádně
plněnými povinnostmi ve sbírce listin ve veřejném rejstříku.

Realizační tým
Garant projektu za Rekonstrukci státu:Josef Karlický (Frank Bold)
Koordinátor projektu:Lukáš Kraus (Frank Bold)
Experti Rekonstrukce Státu: Jiří Skuhrovec (Econlab), Marek Zelenka (Oživení), Petr
Bouda (Frank Bold)
Další experti a spolupracovníci:spolek Lexperanto, Jaroslav Vlk (Good Governance)

Rozpočet 2020
Personální náklady - lobbing, expertíza,
management

365 000 Kč

Lobbing a analýza Frank Bold

125 000 Kč

Analytici Econlabu

75 000 Kč

Analytici Oživení

75 000 Kč

Další experti a spolupracovníci

50 000 Kč

Management a koordinace

40 000 Kč

Semináře, kulaté stoly

20 000 Kč

PR a kampaň

50 000 Kč

Administrativní náklady

50 000 Kč

Celkem
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485 000 Kč

