Volíte do Senátu? Můžete prosadit nezávislou kontrolu
hospodaření obcí a obecních firem.
Nezávislá kontrola hospodaření státu v současném Senátu nemá dostatečnou podporu.
Hrozí, že návrh bude znovu zamítnut. Proto jsme oslovili kandidáty do senátních voleb,
aby se zavázali k jeho podpoře.

Zde je prvních 50 kandidátů, kteří se k podpoře zavázali. Podívejte se na aktuální seznam
na www.rekonstrukcestatu.cz, jestli se připojil i váš senátor.
BRNO-MĚSTO
Karel Doležal (ČSSD)
Miloš Janeček (Republika)
Michal Marek (TOP 09 a STAN)
Zdeněk Papoušek (KDU-ČSL)
Miloslava Pošvářová (Piráti, SZ)
Karel Schmeidler (ANO 2011)
Helena Sýkorová (KSČM)

KOLÍN
Regina Davídková (ANO 2011)
Pavel Kárník (TOP 09 a STAN)
Pavel Lebeda (Republika)
LOUNY
Leo Steiner (KDU-ČSL, SZ, HNHR, B10)
PLZEŇ-MĚSTO
Jiřina Holotová (Úsvit)

ČESKÁ LÍPA
Milan Adamec (ANO 2011)
Josef Jadrný (SZ)
Libor Kleibl (PSZ)
Jiří Vosecký (SLK)

PRAHA 1
Martin Bursík (TOP 09)
Dagmar Gušlbauerová (KSČM)
Václav Hampl (KDU-ČSL, SZ)
Zdeňka Chromíková (DOMOV)
Rudolf Mládek (O.K. strana)
Petr Pavlík (ČSSD)

CHEB
Jaroslav Bradáč (SPO)
Vítězslav Padevět (TOP 09 a STAN)

PRAHA 5
Vladimír Balaš (TOP 09 a STAN)
Václav Láska (KDU-ČSL, SZ, Piráti)
Stanislav Štech (ČSSD)

KLADNO
Jiří Dienstbier (ČSSD)
Josef Hausmann (ND)
Otto Chaloupka (Republika)
Jiří Landa (ANO 2011)
Michaela Vojtová (TOP 09 a STAN)

PRAHA 9
Miroslav Froněk (KA14)
Ivan Noveský (DOMOV)
Jiří Vávra (TOP 09 a STAN)

PŘEROV
Dušan Hluzín (TOP 09 a STAN)
Antonín Prachař (ANO 2011)
Miroslav Raindl (KSČM)
Jitka Seitlová (KDU-ČSL, SZ)
PŘÍBRAM
Martin Bartoš (Úsvit, Hora 2014)
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Miroslav Antl (ČSSD)
Roman Kučera (Piráti)
STRAKONICE
Vítězslava Baborová (KSČM)
ZLÍN
Jan Bravenec (Úsvit)
Petr Žůrek (STAN)
ZNOJMO
Petr Firbas (ANO 2011)
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Jiří Havlíček (TOP 09 a STAN)
Josef Mička (SPO)
Jiří Nekovář (Úsvit)

ŘEKLI O REKONSTRUKCI STÁTU:

Vladimíra
Dvořáková

Tomáš
Sedláček

Zbyněk
Frolík

politoložka

ekonom a filozof

podnikatel

„V demokracii se politici musejí
zodpovídat veřejnosti. Sledovat plnění
slibů politiků a informovat veřejnost
je velmi důležité.“

„Vážím si Rekonstrukce státu a mrzí mě,
že tato témata neprosazují sami politici.
Je trapně nedůstojné, že je musíme
tlačit do dodržování vlastních slibů.“

Tento průvodce protikorupčního
voliče se mi líbí. Co mohu udělat?
• Napište svým kandidátům, že je to pro vás důležité.
• Podívejte se na www.rekonstrukcestatu.cz
na celé hodnocení.
• Rozešlete hodnocení svým přátelům, sdílejte ho
na Facebooku, zmiňte se o něm u piva.
• Přispějte nám, abychom mohli v monitorování
politiků pokračovat do dalších voleb.

„Politici se chovají jako podnikatelé
na náš účet s pocitem, že jenom oni točí
zeměkoulí. Bez nezávislé kontroly ale
není ani odpovědný stát.“

Pavel Franc
garant projektu Rekonstrukce státu
ředitel organizace Frank Bold

Když naslepo vyměníme politiky, vyřeší se všechny problémy? Nejspíš ne.
Spíš musíme politiky přimět, aby byli odpovědnější a plnili svoje sliby.
Stačí je sledovat a volit podle skutečných činů. Tak neztratí motivaci.
Když se přidáte i vy, dokážeme proměnit českou politiku.
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Podívejte se, co politici
skutečně dělají
proti korupci a klientelismu

Volte podle činů,
nevolte podle plakátů.
Rekonstrukce státu je nestranická platforma 19 protikorupčních organizací v čele s Transparency
International, Oživení a Frank Bold. Naším cílem je prosadit 9 zákonů proti korupci a střetu zájmů.
K prosazení zákonů se před minulými volbami zavázalo 160 poslanců všech stran.
Podrobnosti na www.rekonstrukcestatu.cz

Vydání podpořili:

Vysvědčení: Jak strany prosazovaly v Parlamentu
zákony pro lepší hospodaření měst, krajů a obcí?
Politické strany se před rokem zavázaly prosadit 9 zákonů, které omezí korupci a střet zájmů, včetně
nezávislé kontroly hospodaření obcí a zveřejňování obecních smluv. Rekonstrukce státu každý den
sledovala, jak strany hlasují a předkládají návrhy. Zde najdete pouze zlomek celého vysvědčení.
Plnou zprávu o všech zákonech najdete na www.rekonstrukcestatu.cz.

Známkujeme strany
od 1 – aktivní prosazování
do 5 – blokování zákonů

SMLOUVY STÁTU A OBCÍ NA INTERNETU

 Po volbách se 42 z 47 poslanců ANO stalo spolupředkladateli zákona.
 Detaily zákona aktivně pomohl dojednávat poslanec Radek Vondráček.
 Řada poslanců ANO v čele s šéfem Hospodářského výboru Ivanem Pilným navrhla zastavení
projednávání zákona.
 Náměstkyně Adriana Krnáčová (ANO) připravila pro jednání vlády nefunkční verzi zákona.
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„Přestože ANO mělo řadu opatření Rekonstrukce státu v prioritách svého předvolebního programu, po volbách
prioritami být přestala a ANO nebylo schopno zorganizovat efektivní přípravu zákonů. A to včetně relativně
snadného zákona o zveřejňování smluv. Zároveň však ANO nikdy rekonstrukční zákony zcela nezablokovalo.“
Pavel Franc, ředitel Frank Bold

SMLOUVY STÁTU A OBCÍ NA INTERNETU

 ČSSD po dlouhých debatách podpořila klíčový princip zákona. Premiér Bohuslav Sobotka osobně
zadal ministerstvu, aby připravilo kompromisní návrh zákona.

 Poslanci Jan Chvojka, Jan Birke a Ladislav Velebný podali pozměňovací návrhy, které výrazně zákon
omezovaly: například vyjmutí státních, městských a obecních firem.
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 Poslanec Jiří Petrů navrhl zrušit projednávání normy.
 Ministr Milan Chovanec předložil vládě verzi zákona, která by umožnila zveřejnit smlouvy „začerněné“.
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„Přestože ČSSD s koaličními partnery vložila návrhy Rekonstrukce státu do vládního prohlášení, její poslanci
i ministerstva přišli s řadou návrhů, které nejsou v souladu se základními principy rekonstrukčních zákonů.
Na druhou stranu zákony nikdy zcela nezablokovali a na řadě norem ministerstva vedená ČSSD pracují.“
David Ondráčka, ředitel Transparency International

SMLOUVY STÁTU A OBCÍ NA INTERNETU

 11 z 14 poslanců KDU-ČSL se stalo spolupředkladateli navrhovaného zákona a poslanci KDU-ČSL
jej hlasováním podporovali.

 Poslanec Jiří Junek se účastnil jednání pracovní skupiny k zákonu.
 Na jednání koalice v září prosadili opakované analýzy a tím další odložení zákona.
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„Ačkoliv má strana menší počet poslanců a pod jejich ministry zákony Rekonstrukce státu nespadají,
její poslanci se aktivně účastní diskuzí a v hlasování zákony podporují. Spolu s dalšími stranami však
KDU-ČSL odsouhlasila zásadní oslabení služebního zákona.“
Martin Kameník, předseda Oživení

•
•
•
•

SMLOUVY STÁTU A OBCÍ NA INTERNETU
Podle návrhu má každá smlouva státu či obce být zveřejněna v internetovém registru
(s výjimkou chráněných osobních a obchodních údajů).
Na Slovensku zákon schválili za tři měsíce, podle odhadů přinesl až 30% úspory.
První starosta, který nařídil zveřejňovat smlouvy, byl Tomáš Baťa v roce 1923 ve Zlíně.
Zákon poslanci už přes 2 roky odkládají; přitom řada měst zveřejňuje smlouvy dobrovolně.
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 Poslanci KSČM hlasovali ve 3 sněmovních výborech proti přijetí zákona s cílem zastavit
jeho projednávání.
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„KSČM v Parlamentu hlasovala pro nezávislou kontrolu obcí a krajů a jejich firem. Naopak zveřejňování
smluv nepodpořila. Její poslanci aktivně zákony nepředkládali.“
Martin Kameník, předseda Oživení

známka

SMLOUVY STÁTU A OBCÍ NA INTERNETU

 Poslanci ODS hlasovali proti zákonu ve 2 ze 3 sněmovních výborů s cílem zastavit jeho projednávání.
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„Poslanci ODS ve většině hlasování odmítli zákony Rekonstrukce státu. ODS si vymohla omezení
služebního zákona, které znamená menší stabilitu a profesionalitu fungování české státní správy.“
David Ondráčka, ředitel Transparency International

známka

SMLOUVY STÁTU A OBCÍ NA INTERNETU

 Poslanec Jan Farský je hlavním předkladatelem zákona o Registru smluv a aktivně jej prosazuje.
 Poslanci TOP 09 podpořili zákon ve sněmovních výborech.
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„Mezi poslanci je několik aktivních předkladatelů rekonstrukčních zákonů. TOP 09 u dvou zákonů
hlasovala v souladu se svými závazky, u služebního zákona si ale vynutila změny, které jdou proti stabilitě
a profesionalitě fungování české státní správy.“
Martin Fadrný, koordinátor expertních skupin Rekonstrukce státu

známka

SMLOUVY STÁTU A OBCÍ NA INTERNETU

 Poslanci Marek Černoch a Petr Adam podpořili zákon ve sněmovních výborech, aby nebylo
zastaveno jeho projednávání.
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„Poslanci Úsvitu podpořili v hlasování rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu i vznik
registru smluv. Ačkoliv aktivně zákony nepředkládají, jejich hlasování je většinou v souladu
se stanovisky Rekonstrukce státu.“
Jiří Boudal, koordinátor platformy Rekonstrukce státu

NEZÁVISLÁ KONTROLA NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU
• Nejvyšší kontrolní úřad nyní nemůže dohlédnout
na hospodaření krajů, obcí i obecních a státních firem.
• Mimo dosah kontroly je ročně 1 bilion Kč „veřejných peněz“.
• V okolních zemích ja tato nezávislá kontrola běžná.

Zde najdete pouze zlomek informací. Brožura byla aktualizována
k 19. 9. 2014. Hodnocení dalších zákonů, které se týkají financování politických stran, kontroly střetu zájmů, nezávislosti státního
zastupitelství, omezení přílepků k zákonům a trafik ve státních
firmách, najdete na

www.rekonstrukcestatu.cz

