
PROHLÁŠENÍ O PODPOŘE
PROTIKORUPČNÍCH ZÁKONŮ

Já                                           kandidát/ka ve volbách do 
Senátu Parlamentu České republiky,  prohlašuji, že pokud 
budu zvolen/a, budu v rámci svého mandátu hlasovat pro 
níže uvedené protikorupční zákony bez ohledu na to, kdo 
je navrhl.

1ROZŠÍŘENÍ KONTROLNÍCH PRAVOMOCÍ NEJVYŠŠÍHO 
KONTROLNÍHO ÚŘADU

Podpořím také novelu prováděcího zákona o NKÚ, která 
upraví rozšíření kontrolní pravomoci NKÚ na:

Podpořím novelu Ústavy, která rozšíří působnost NKÚ na obce, 
kraje a veřejně vlastněné podniky, a to tak, že NKÚ vykonává 
kontrolu hospodaření: 

• s veřejnými prostředky a prostředky z veřejných
rozpočtů,

• s majetkem právnických osob s majetkovou účastí
státu nebo územního samosprávného celku.

• hospodaření s majetkem územních samosprávných
celků a s příjmy a výdaji jejich rozpočtů, a to z hlediska 
souladu s právními předpisy, včetně hlediska účelnosti 
a hospodárnosti,

• hospodaření s majetkem právnických osob, v nichž
má stát nebo územní samosprávný celek alespoň 50% 
majetkovou účast,

• hospodaření s majetkem dalších právnických osob
veřejnoprávní povahy jako jsou zdravotní pojišťovny, 
veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, 
dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace 
územních samosprávných celků, Česká televize, Český 
Rozhlas.



2NOMINACE DO DOZORČÍCH RAD STÁTNÍCH FIREM
Podpořím zákon, který zprůhlední obsazování dozorčích rad 
státních podniků a státem vlastněných podniků, včetně jejich 
dceřiných společností, a to následovně:

3SMLOUVY NA INTERNETU
Nepodpořím novelu zákona o registru smluv, která by 
vedla k:

Návrhy, k jejichž podpoře se zavazuji, nepodpořím v případě, že 
budou zároveň obsahovat prokorupční či z jiných důvodů 
nepřijatelná ustanovení. V takovém případě zveřejním důvody, proč 
jsem návrh nepodpořil/a.

V seznamu kandidátů podporujících protikorupční opatření, který budeme prezentovat 
na www.RekonstrukceStatu.cz, budeme uvádět ty kandidáty, kteří bezvýhradně podpoří 
alespoň bod č. 1 (rozšíření pravomocí NKÚ), případně uvedou pouze výhradu týkající se 
omezení kontroly obcí do 10 000 obyvatel. Kandidáty, kteří podpoří všechny tři uvedené 
body bez zásadních výhrad, v seznamu speciálně zvýrazníme.

• zavede povinnou odbornou nominační komisi, která
posoudí každého kandidáta na členství v dozorčí radě 
a dá závazné doporučení k jeho nominaci do dozorčí 
rady,

• zavede veřejná výběrová řízení na pozice v
dozorčích radách, přičemž doporučení vybraného 
kandidáta bude zveřejněno,  

• zavede povinnost předem stanovit odborná kritéria
pro každou pozici v dozorčí radě, přičemž přímo v 
zákoně budou stanovena společná kritéria pro 
všechny pozice z hlediska bezúhonnosti a střetu zájmů.

• zrušení sankce neplatnosti nezveřejněné smlouvy,

• vynětí povinných subjektů z působnosti zákona.



OSOBNÍ VYJÁDŘENÍ K NÁVRHŮM REKONSTRUKCE STÁTU

V dne 
podpis
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