
Spojili jsme občany, 
fi rmy, experty a politiky, 
abychom prosadili 9 zákonů 
pro odpovědnou politiku.

Sliby se mají plnit. I v politice.
Zavázali jsme poslance a politické strany k prosazení 
konkrétních opatření proti korupci. Před příštími volbami 
ukážeme voličům, jak politici své sliby naplnili.



V roce 2013 stála ČR na 53. místě 
v žebříčku vnímání korupce, 
Botswana získala 30. místo 
(Transparency International).

Podle odhadů NERVu stojí 
systémová korupce v ČR ročně 
minimálně 64 miliard korun.

Přes 40 odborníků 
na protikorupční legislativu 
vybralo 9 hlavních oblastí zlepšení, 
aby se nám všem v tomto státě 
dýchalo lépe.

43 konkrétních opatření 
v 9 zákonech, které jinde 
v Evropě už dávno platí a mohou 
zastavit zneužití moci v různých 
podobách.

165 poslanců se před volbami 
v roce 2013 zavázalo prosadit 
pravidla pro odpovědnou 
a férovější politiku – naši odborníci 
před každým hlasováním dodávají 
poslancům odborná stanoviska 
a informaci, zda jsou předkládané 
návrhy v souladu s jejich slibem

 > 80 jednání s politiky ročně

 > 300 stran stanovisek a analýz

Pečlivě monitorujeme jednání 
politiků a expertní hodnocení 
předáváme občanům, elitám 
a opinionmakerům;

 > 10 000 čtenářů newsletteru 
a 18 000 followerů na sociálních 
sítích;

 > 697 095 zhlédnutí videa 
na youtube;

 > dopad až na 40 tisíc lidí měsíčně 
na Twitteru;

 > pravidelné výstupy ve velkých 
médiích.

Jsme největší občanská 
lobbistická iniciativa

Víme, co děláme

Rekonstrukce státu je dnes 
zavedenou značkou, kterou 
velmi dobře rozpoznávají 
voliči a současně politici silně 
refl ektují. To jsou naprosto 
unikátní hodnoty, které je 
třeba rozvíjet.

Martin Vohánka, 

W.A.G. payment solutions, a.s.

… to číslo poslanců 
a poslankyň, kteří podepsali 
výzvu Rekonstrukce státu, 
tak nás tedy Pán Bůh 
ochraňuj. To tedy tato 
organizace má tady ve 
Sněmovně gigantický vliv…

Jan Zahradník, poslanec ODS

Společný projekt 
18 nevládních organizací, 
desítek aktivních 
občanů-ambasadorů 
a desetitisíců dalších 
příznivců, 7 obchodních 
komor, podnikatelských 
asociací a koalic, fi rem 
a odborníků.



Anonymní akcie 
skončily

Dopad: Vlastníci 
dodavatelských fi rem budou 
známí a dohledatelní pro 
vyšetřovatele.

Průhlednější 
pravidla pro 
přijímání zákonů

Dopad: Omezí se možnost 
netransparentního lobbingu 
šitého na míru zájmovým 
skupinám.

Zveřejňování smluv

Dopad: Omezení zjevně 
nepotřebných zakázek 
a cinknutých smluv.

Zatímco na Slovensku byl zákon 
o zveřejňování smluv přijat po třech 
měsích, v Česku o něj usilujeme 
již 34 měsíců. Odklánění peněz 
z akciových fi rem ve vlastnictví měst 
a státu probíhá skrze nevýhodné 
dodatky ke smlouvám, které se 
ve fi rmách náhle ztrácejí a objevují 
(Zpráva BIS).

Na podzim 2014 jsme díky našim 
partnerům zajistili distribuci 
tištěných „vysvědčení“ 
politických stran do více než 
2 milionů schránek.

Sledujeme všechna hlasování, 
účastníme se všech jednání 
výborů, připomínkujeme 
návrhy...

Máme výsledky

Největší nezávislý 
monitoring 
a hodnocení politiků 

PŘIJATO

PROŠLO DO SENÁTU

Podívejte se, co politici 
skutečně dělají  proti korupci a klientelismu

VYSVĚDČENÍ POLITIKŮ ČR

TOTO NENÍ LETÁK POLITICKÉ STRANY

Rekonstrukce státu je nestranická platforma 20 protikorupčních organizací v čele s Transparency 
Intenrational, 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 brožury pod řili

Volte podle činů,
nevolte podle slibů.

Nejsnazší a nejlevnější způsob, 
jak utajit příjemce peněz 
z veřejných zakázek.

Emisní povolenky za miliardy, 
SKartu, změny daně na benzín, 
30 miliardová úleva pro ČEZ 
na spotřební dani, zhoršení 
postavení zákazníků mobilních 
operátorů… to vše skryto 
v „přílepcích“ podaných na 
poslední chvíli.

PŘIJATO



Výzvy v roce 2016 a 2017

Většinu zákonů jsme dostali do Sněmovny 
V roce 2016 

>  Budeme dál hlídat proces jejich schvalování.

>  Vydáme stanoviska v klíčových okamžicích 
projednávání všech zbylých zákonů.

>  Skrze vlastní informační portál udržíme pozornost 
a aktivně zapojíme voliče, média, elity i politiky.

V roce 2017 

>  Připravíme hodnocení, jak politici naplnili své sliby 
voličům prosadit protikorupční zákony.

>  Hodnocení představíme politikům i médiím.

>  Před volbami doručíme výsledky hodnocení 
co největšímu počtu voličů.

Jsme v dobré společnosti

Rekonstrukci státu podpořili například: Student Agency, Y Soft Corporation, 

W.A.G. payment solutions, Rodinný pivovar Bernard, Delikomat, Jan Barta, 

Libor Winkler, Ondřej Fryc, Václav Dejčmar, Nadace Karla Janečka, KPMG 

Česká republika, UNIMEX GROUP, Fond Otakara Motejla, Open Society 

Foundations, Velvyslanectví USA v Praze.

Členské organizace Rekonstrukce státu: Frank Bold (hlavní koordinátor), 

Oživení, Otevřená společnost, Naši politici, Centrum aplikované ekonomie, 

Fond Otakara Motejla, Nadační fond proti korupci, Pražské fórum, Zelený 

kruh, Inventura demokracie, Kohovolit, Brnění, Zaostřeno, Glopolis, Good 

governance, Iuridicum Remedium, ProAlt, Praguewatch. 

Zrušení anonymních akcií

Služební zákon

Zákony bez přílepků

Zveřejňování smluv

Rozšíření pravomocí NKÚ  

Financování politických stran

Majetková přiznání politiků

Nezávislost státního zastupitelství

Odborné nominace do dozorčích rad

Zákony Rekonstrukce státu

přijato

přijato1. čtení ve Sněmovně

přijato1. čtení ve Sněmovně

1. čtení ve Sněmovně

1. čtení ve Sněmovně

v Senátu

v Senátu

návrh červen 2014

návrh říjen 2015

projednávání ve výborech Sněmovny


