
Podívejte se, kteří politici aktivně prosazují
protikorupční zákony

VÍTE, KOHO VOLÍTE?
Hodnocení poslanců a senátorů,
kteří chtějí Váš hlas

VOLBY 2016
KRAJSKÉ A SENÁTNÍ



aktivně podporuje

Roman Procházka
(ANO 2011) 

1x porušil slib

Podpořil všechny sledované zákony 
kromě úpravy střetu zájmů.

aktivně podporuje

Zdeněk Soukup
(ANO 2011) 

1x porušil slib

Podpořil sledované zákony kromě úpravy střetu zájmů.

KANDIDÁTI DO KRAJSKÝCH VOLEB

Jak se Vaši poslanci a senátoři staví
k protikorupčním zákonům? (Karlovarský kraj)

podporuje

Markéta Wernerová
(ČSSD) 

neslíbila podporu

Hlasovala pro některé sledované zákony. 
U řady klíčových hlasování ovšem chyběla. 

pro i proti

Jan Horník
(STAN) 

neslíbil podporu

Hlasoval pro ukončení přílepků k zákonům. 
Nepodpořil zveřejňování smluv ani rozšíření pravomocí NKÚ.

nepodporuje

Jaroslav Borka
(KSČM)  

neslíbil podporu

Hlasoval proti zveřejňování smluv 
i transparentnímu financování politických stran.



Legenda

Jak si vedou ostatní poslanci a senátoři?
K čemu se zavázali kandidáti?
Vše najdete na
rekonstrukcestatu.cz/volby

KANDIDÁTI DO SENÁTNÍCH VOLEB
mimořádně podporuje

aktivně podporuje
podporuje
pro i proti

nepodporuje
blokuje

nehlasoval/a

nepřítomen/a či neaktivní

podporoval/a protikorupční zákony

blokoval/a protikorupční zákony

Nezapomeňte využít
své preferenční hlasy!

1. Josef Vomáčka
2. Jan Novák

Kandidáti označení "plní slib"/"porušil 
slib" se zavázali k podpoře alespoň 

státu. Ostatní se nezavázali.

pro i proti

Jan Horník
(STAN) 

neslíbil podporu

Hlasoval pro ukončení přílepků k zákonům. 
Nepodpořil zveřejňování smluv ani rozšíření pravomocí NKÚ.



Tento materiál vznikl díky podpoře 
dlouhodobých dárců platformy 
Rekonstrukce státu a společnosti 

Co je
REKONSTRUKCE STÁTU?
Rekonstrukce státu je společný projekt desítek expertů,
nevládních organizací a aktivních občanů a desetitisíců
dalších příznivců. Ti se spojili, aby prosadili 9 zákonů, 
které posílí transparentnost a omezí klientelismus a 
korupci v České republice. K podpoře zákonů se před 
volbami zavázalo 165 poslanců. Nyní pečlivě sledujeme 
přípravu zákonů i hlasování politiků a pravidelně o tom 
informujeme voliče. Čtyři zákony se již podařilo prosa-
dit, tři další mohou zákonodárci projednat do konce 
tohoto volebního období. Nyní se i díky zapojení vás, 
aktivních občanů, daří politiky přimět k tomu, aby je 
schvalovali. Příští rok před parlamentními volbami 
bychom chtěli podobně jako nyní shrnout, jak poslanci 
plní své sliby během celého volebního období.

Pomohli jsme
PROSADIT
1) Zrušení anonymních akcií
Podle analýzy z roku 2013 měla před přijetím zákona
více než polovina akciových společností v ČR akcie na 
majitele a skuteční vlastníci byli anonymní

2) Zveřejňování smluv státu
Stát ročně utratí více než bilion korun. Přes 600 miliard 
nyní bude pod veřejnou kontrolou. Díky zákonu o veřej-
ně přístupném registru smluv.

3) Reforma financování politických stran a kampaní
Konec neoznačené předvolební inzerci, neomezeným 
výdajům na kampaně i toho, že si hospodaření stran
kontrolovali politici sami.

Jak jsou na tom
ZÁKONY REKONSTRUKCE STÁTU?

přijatý zákon ještě projednávaný zákon nehodnotíme

Jak hodnotíme politiky?
Naše hodnocení politiků vychází ze všech hlasování o návrzích i změnách uvedených zákonů. Zahrnujeme do něj i 
předkládání zákonů a pozměňovacích návrhů. Každému úkonu jsme přiřadili příslušnou váhu, podle toho, jak je 
významný pro přijetí zákona. Hlasování o zákonech tvoří 50 procent hodnocení, dalších 50 procent tvoří ostatní aktivi-
ty politiků.

Podrobný popis metodiky hodnocení najdete na webové stránce rekonstrukcestatu.cz/volby

Zrušení anonymních akcií Zákony bez přílepků Zveřejňování smluv
na internetu

Zákony o financování 
politických stran a kampaní

Majetková přiznání politiků 
- zákon o střetu zájmů Rozšíření působnosti NKÚ

Konec trafik
ve státních firmách

Nezávislé vyšetřování korupce
- zákon o stát. zastupitelství

Odpolitizování státní správy
- služební zákon


