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Rekonstrukce státu je společný program politiků, podnikatelů a občanů, kteří chtějí žít v zemi, kde se úspěchu dosahuje 
s rovnou páteří, kde se nevyplácí obcházet zákony a pravidla a kde právo dopadá na všechny stejně.

 
Rekonstrukce státu je společný program pro omezení korupce, která dnes svým rozsahem ohrožuje legitimitu 

demokratického systému. 
 

PROHLÁŠENÍ O PODPOŘE
REKONSTRUKCE STÁTU

 

Já,                                                     , kandidát ve volbách do Parlamentu České 
republiky, prohlašuji, že pokud budu zvolen, budu v rámci svého man-
dátu hlasovat pro níže uvedené protikorupční zákony bez ohledu na to, 
zda je iniciovala pravice či levice.
Dle svých možností navrhnu tyto zákony do koaliční smlouvy nebo přímo k projednání Poslanecké sněmovně 
tak, aby mohly být schváleny v prvním roce po volbách. Kde to bude možné, navážu na kvalitní, dříve připravené 
návrhy zákonů. 

PRŮHLEDNÉ FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN A VOLEBNÍCH KAMPANÍ

Podpořím zákon o financování politických stran, který bude obsahovat tato opatření a povinnosti:
 » transparentní účty na veškeré účetnictví,
 » veškeré finanční transakce nad 20.000,- Kč pouze bezhotovostně,
 » samostatný transparentní účet pro veškeré příjmy a  výdaje spojené s  předvolební kampaní a  zveřejnění 

samostatného vyúčtování výdajů na kampaň, 
 » vykazování všech nepeněžních darů ve výroční finanční zprávě s uvedením obvyklé ceny,
 » výroční a finanční zprávy v elektronické podobě k dispozici online,
 » auditování stranických firem podle pravidel, která dopadají na politické strany,
 » povinné označení veškeré předvolební inzerce logem/jménem zadavatele,
 » rotace auditorů (maximálně 5 let po sobě),
 » nezávislý kontrolní mechanismus, který bude aktivně prověřovat hospodaření stran a kampaní (a to i na 

základě informací z médií či podnětů občanů).

Navrhnu do 6 měsíců od voleb poslanecký návrh zákona, který bude výše uvedené parametry 
naplňovat.

ELEKTRONICKÁ MAJETKOVÁ PŘIZNÁNÍ KE DNI NÁSTUPU DO FUNKCE 

Podpořím novelu zákona o střetu zájmů, která pro poslance, senátory, členy vlády a případně další 
veřejné funkcionáře zavede tyto nové povinnosti:
 » majetková přiznání výše uvedených politiků a případně dalších veřejných funkcionářů budou odevzdávána 

elektronicky a  budou k  dispozici na centrálně vedené webové stránce (okruh informací zpřístupněných 
veřejnosti bude odstupňovaný podle postavení veřejného funkcionáře),  



 » majetková přiznání budou vyplňována s údaji ke dni nástupu do funkce,
 » zákon zavede vymahatelné sankce za porušení zákona a umožní nezávislou kontrolu majetkových přiznání.

Navrhnu do 6 měsíců od voleb poslanecký návrh zákona, který bude výše uvedené parametry 
naplňovat.

SMLOUVY NA INTERNETU

Podpořím zákon, který:
 » podmíní účinnost všech smluv, které bude uzavírat stát, územní samosprávný celek a další veřejné instituce 

(např. státní podniky či obchodní společnosti ovládané státem) jejich zveřejněním na internetu,
 » zřídí centrální registr smluv, který bude přístupný veřejnosti a  bude obsahovat texty smluv a  metadata  

ve strojově zpracovatelném formátu, s výjimkou informací chráněných zákonem č. 106/1999 Sb. a zákonem 
č. 137/2006 Sb. (např. osobní údaje, obchodní tajemství).

Navrhnu do 6 měsíců od voleb poslanecký návrh zákona, který bude výše uvedené parametry 
naplňovat.

ZRUŠENÍ ANONYMNÍCH AKCIÍ - SCHVÁLENO

Podpořím návrh zákona, který zajistí dohledatelnost vlastníků listinných akcií na majitele u českých 
akciových společností.

ODBORNÉ NOMINACE DO DOZORČÍCH RAD STÁTNÍCH FIREM

Podpořím zákon, který zprůhlední obsazování dozorčích rad státních podniků a státem ovládaných 
obchodních společností, včetně jejich dceřiných společností, těmito podmínkami: 
 » dozorčí rada je tvořena z 1/3 zástupci politických stran, z 1/3 zástupci zaměstnanců a z 1/3 nezávislými 

experty, 
 » předseda dozorčí rady je vybírán z řad expertů,
 » u odborných nominací příslušné ministerstvo určí specificky pro každou firmu, jaká odbornost a jaká kvalita 

praxe je předpokladem pro výkon funkce,
 » odborní i političtí nominanti musí být bezúhonní a nesmí být ve střetu zájmů,
 » uchazeči budou vybráni v rámci průhledného výběrového procesu. Kandidáty ministrovi navrhne nominační 

komise, návrh komise a rozhodnutí ministra budou zveřejněny i s odůvodněním, jak daný kandidát naplňuje 
stanovené požadavky. 

Navrhnu do 6 měsíců od voleb poslanecký návrh zákona, který bude výše uvedené parametry 
naplňovat.

ODPOLITIZOVÁNÍ A PROFESIONALIZACE STÁTNÍ SPRÁVY

Podpořím takovou podobu zákona o státní službě, která:
 » jasně oddělí a vymezí politické a úřednické (tj. apolitické) pozice, včetně vymezení jejich kompetencí,
 » stanoví pro úředníky jasná práva a  povinnosti nezbytné pro zefektivnění výkonu státní správy, včetně 

dostatečné ochrany před politickými tlaky,
 » zavede transparentní personální politiku podporující odbornost, včetně otevřených výběrových řízení do 

státní správy i na obsazování vedoucích pozic a včetně zavedení kariérního řádu,
 » zavede nový jednotný transparentní systém odměňování bez možnosti smluvních platů, který zajistí 

omezení nenárokové složky platu,
 » vytvoří jednotnou systemizaci úředníků, ve které budou mít status úředníka pracovníci, kteří vykonávají 

agendy v  oblastech personálních, koncepčních a  v  oblasti vynakládání veřejných prostředků, a  kteří 
rozhodují o právech a povinnostech,
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 » bude řešit podmínky přestupu odborně kvalitních pracovníků do působnosti nového zákona, s důrazem na 
absolvování úřednické zkoušky,

 » zavede opatření ke zvýšení odpovědnosti úředníků za jejich rozhodování, resp. za správný úřední postup, 
a k důslednému vymáhání škody způsobené nezákonným postupem,

 » vymezí jasnou a dostatečnou ochranu „whistleblowerům“ – úředníkům, kteří upozorní na protiprávní nebo 
nehospodárné jednání, a to minimálně taxativním výčtem důvodů, pro něž je možné takového úředníka 
propustit,

 » zajistí struktury a  mechanismy pro jednotný výklad a  aplikaci tohoto zákona jako například Generální 
ředitelství státní služby.

Navrhnu do 6 měsíců od voleb poslanecký návrh zákona, který bude výše uvedené parametry 
naplňovat.

STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ BEZ POLITICKÝCH ZÁSAHŮ DO VYŠETŘOVÁNÍ

Podpořím nový zákon o státním zastupitelství v podobě, která omezí politický vliv na osobu nejvyš-
šího státního zástupce tím, že zavede tato opatření:
 » spolurozhodování dvou ústavních orgánů při jmenování nejvyššího státního zástupce (princip dvojí 

kontroly),
 » jmenování na pevně stanovené funkční období bez možnosti opakování funkce,
 » odvolání v  průběhu funkčního období může být jen na základě kárného řízení a  z  důvodů stanovených 

zákonem.

Pokud bude navržen specializovaný útvar pro vyšetřování korupce při Nejvyšším státním zastu-
pitelství, podpořím takové vymezení pravomocí mezi nejvyšším státním zástupcem a vedoucím 
specializovaného útvaru, které zabrání možnosti politických zásahů do vyšetřování citlivých kauz 
na regionální i celostátní úrovni. Bude proto obsahovat zejména:
 » nepolitické jmenování vedoucího úřadu – vedoucí úřadu bude jmenován nejvyšším státním zástupcem na 

základě výsledků výběrového řízení,
 » povinnost výběrových řízení pro ostatní členy úřadu,
 » časově omezený mandát ředitele úřadu bez možnosti opakování,
 » úřad podléhá kontrole nejvyššího státního zástupce,
 » pokyny může řediteli úřadu dávat pouze nejvyšší státní zástupce, a  to pouze písemně s  odůvodněním 

pokynu. Ani nejvyšší státní zástupce nesmí řediteli úřadu dávat negativní pokyny.

Navrhnu do 6 měsíců od voleb poslanecký návrh zákona, který bude výše uvedené parametry 
naplňovat.

PRŮHLEDNÝ LEGISLATIVNÍ PROCES

Podpořím novelu jednacího řádu Poslanecké sněmovny, která zavede tato opatření:
 » výbory Poslanecké sněmovny zveřejňují zápisy z  jednání, ze kterých je zřejmé, kdo je předkladatelem 

každého pozměňovacího návrhu a průběh diskuze o návrhu, včetně jmenného hlasování,
 » otevření elektronické knihovny připravované legislativy (EKLEPU) veřejnosti,
 » prodloužení lhůty mezi druhým a třetím čtením alespoň na dva týdny tak, aby třetí čtení návrhu zákona 

proběhlo na jiné schůzi než druhé čtení, ve kterém jsou pozměňovací návrhy vznášeny.

Navrhnu do 6 měsíců od voleb poslanecký návrh zákona, který bude výše uvedené parametry 
naplňovat.
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ROZŠÍŘENÍ KONTROLNÍCH PRAVOMOCÍ NKÚ

Podpořím novelu Ústavy a zákona o NKÚ, která rozšíří kontrolní pravomoci NKÚ na:
 » hospodaření s majetkem územních samosprávných celků a s příjmy a výdaji jejich rozpočtů, a to z hlediska 

souladu se zákony,
 » hospodaření s majetkem právnických osob, v nichž má Česká republika nebo územní samosprávný celek 

alespoň 50% majetkovou účast,
 » hospodaření s majetkem dalších právnických osob veřejnoprávní povahy jako jsou zdravotní pojišťovny, 

veřejné výzkumné instituce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných 
celků, Regionální rady regionů soudržnosti, Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář, veřejné 
vysoké školy a Česká národní banka.

Navrhnu do 6 měsíců od voleb poslanecký návrh zákona, který bude výše uvedené parametry 
naplňovat.

Příslušný návrh zákona nepodpořím v  případě, že bude zároveň obsahovat prokorupční nebo 
z jiných důvodů nepřijatelná ustanovení. V takovém případě svou výhradu zveřejním.

OSOBNÍ VYJÁDŘENÍ K PROGRAMU REKONSTRUKCE STÁTU

V    dne  
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Vaše vyjádření podpory uvítáme i v případě, že se bude týkat pouze některých zákonů. V předvolebním seznamu podporujících 
kandidátů budeme uvádět ty, kdo podpoří nejméně 6 zákonů.

Podepsané prohlášení zašlete prosím na adresu prohlaseni@rekonstrukcestatu.cz

Podpis


