Rok 2020 je zcela klíčový pro prosazení plánovaných legislativních
i exekutivních opatření. V roce konání voleb do Sněmovny již mají
strany obvykle výrazně menší
zájem o prosazování
nadstranických opatření a soustředí se na předvolební boj o
voliče. V povolebním období je pak legislativní proces ztížen
sestavováním nové vládní koalice a nutností zahájení zcela nového
legislativního procesu.

Rozpočet Rekonstrukce státu je každoročně tvořen
●
●
●
●
●

Personálními a administrativními náklady na fungování výkonného týmu RS
Náklady na komunikaci RS navenek (PR + kampaně pro veřejnost)
Náklady na péči o podporovatele RS (ambasadoři, dárci apod.)
Náklady na činnost garantských organizací a finanční příspěvky na jejich
expertní činnost přímo realizující priority RS
Náklady na zapojení a práci dalších členů a partnerů RS

Důvody navýšení rozpočtu v roce 2020
1. V roce 2020 je zapotřebí zvýšit úsilí k prosazení či alespoň zásadním
posunům v legislativním procesu u těchto dlouhodobých priorit RS:
● Nezávislá justice
● Efektivní kontrola a odborné vedení státních firem (zákon o NKÚ a
vlastnická politika státu) a přístup k informacím (novela infozákona)
● Transparentní firmy čerpající veřejné prostředky (veřejný rejstřík
skutečných majitelů provázaný na čerpání dotací a veřejných zakázek)
● Transparentní veřejné zakázky malého rozsahu
2. Je zapotřebí zajistit dostatečné pokrytí nových priorit, kterým se bude RS
věnovat nově ve větším rozsahu s ohledem na zvýšenou potřebu řešení:
● Reforma ÚOHS
● Digitalizace státu
● Nezávislost médií
● Síť k ochraně demokracie (součást projektu mantinely demokracie)
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Aby se výkonný tým RS mohl naplno věnovat těmto tématům, je potřeba
navýšit jeho personální kapacitu (až o 2 úvazky na expertizu, lobbing a
koordinaci) i prostředky na komunikaci nových témat (alespoň o 700 000 Kč).
3. Je zapotřebí zajistit financování expertních činností garantských a
partnerských organizací RS, které je nezbytné pro realizaci priorit:
● Činnost těchto organizací byla dosud z rozpočtu RS financovány velmi
omezeně, proto je na jejich práci plánováno navýšení o cca 2 mil. Kč.
● Společné financování nabízí větší efektivitu a jistotu, že budou mít
spolupracující organizace potřebné finanční a personální kapacity.

Plánovaný rozpočet 2020
Rozpočet 2019

Rozpočet 2020

Výkonný tým RS Frank Bold (celkově)

8 610 000 Kč

10 990 000 Kč

Personální náklady

6 060 000 Kč

7 500 000 Kč

PR a kampaně

1 800 000 Kč

2 500 000 Kč

Semináře, kulaté stoly

100 000 Kč

190 000 Kč

Administrativní náklady

650 000 Kč

800 000 Kč

Garantské org. RS - expertiza a garantství
(celkově)

290 000 Kč

1 780 000 Kč

Econlab

80 000 Kč

830 000 Kč

Oživení

85 000 Kč

405 000 Kč

Otevřená společnost

85 000 Kč

160 000 Kč

Hlídač státu

40 000 Kč

385 000 Kč

125 000 Kč

760 000 Kč

0 Kč

250 000 Kč

6 000 Kč

55 000 Kč

Platy top úředníků

0 Kč

25 000 Kč

Transparency International ČR

0 Kč

50 000 Kč

119 000 Kč

380 000 Kč

9 025 000 Kč

13 530 000 Kč

Práce dalších členů a partnerů RS (celkově)
Sdružení pro média a demokracii
Good Governance

Další partneři (např. digitální studio Sinfin,
spolupracující experti a právníci Fóra expertů,
Lexperanto, Neziskovky. cz, Spiralis)

Celkem
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