Komentáře zástupců parlamentních stran u příležitosti dvou let
fungování vlády premiéra Bohuslava Sobotky
S prosbou o komentář k prvním dvěma rokům fungování vlády B.Sobotky a jejím aktivitám
v souvislosti se zákony, kterým se věnuje Rekonstrukce státu, jsme požádali zástupce všech parlamentních stran. Svůj komentář poskytly tyto:






ANO
ČSSD
KSČM
Úsvit-Národní koalice
TOP09/STAN

Zástupce KDU-ČSL své hodnocení ještě doplní. ODS komentář poskytnout odmítla.

ANO
Politické hnutí ANO 2011 se vždy otevřeně hlásilo k „rekonstrukčním zákonům“, tyto integrovalo do
svého předvolebního programu, prosazovalo je do koaliční smlouvy i programového prohlášení vlády
a i hlasováním svých poslanců dokazuje, že „drží lajnu“ a plní své sliby. Se zástupci iniciativy Rekonstrukce státu se konají pravidelná setkání za aktivní účasti předsedy hnutí Andreje Babiše a případné
připomínky zástupců Rekonstrukce státu byly vždy respektovány.
Je holým faktem, že poslanců Hnutí ANO 2011 je 47 z 200 a naše názory se střetávají s názory jiných
stran, ať už opozičních nebo koaličních a ne vždy se podaří vše prosadit. Není ale vůbec neskromné si
myslet, že kdyby nebylo tlaku ze strany ANO 2011, nebyla by tato rekapitulace zdaleka tak optimistická a stejně tak vyhlídky do budoucna.
Radek Vondráček
poslanec ANO

ČSSD
Boj s korupcí si vláda Bohuslava Sobotky stanovila jako jednu ze svých programových priorit, kterou
také aktivně realizuje. Základním protikorupčním nástrojem jsou Vládní koncepce boje s korupcí na
léta 2015 až 2017 a Akční plán boje s korupcí na rok 2015.
V Parlamentu se v souladu s volebním programem ČSSD podařilo schválit dlouho odkládaný zákon o
státní službě. Jeho záměrem je odpolitizování státní správy se zavedením její větší transparentnosti,
stability a efektivnosti. Začátkem letošního roku začala platit novela jednacího řádu Poslanecké
sněmovny, která umožňuje lepší přístup veřejnosti k výsledkům hlasování ve výborech a celkově
zlepšuje možnost kontroly pozměňovacích návrhů. Poslanecká sněmovna také schválila návrh ústav1

ního zákona, který rozšiřuje pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu a projednává doprovodný
zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, který rozšiřuje jeho působnost při kontrole nakládání
s veřejnými prostředky.
ČSSD ve volbách také slíbila zpřesnit pravidla pro činnost politických stran a realizaci volebních kampaní. Hlavním opatřením je zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, který
má za cíl posílení transparentnosti a kontroly financování politických stran a hnutí. Důležitou změnou
je nastavení limitů na dary od soukromých osob a zpřísnění pravidel financování stran a hnutí. Druhou důležitou složkou jsou volební zákony, ve kterých se navrhuje zřízení kontrolního a sankčního
mechanismu, který by dohlížel na volební kampaně. Oba zákony již v Poslanecké sněmovně prošly prvním čtením.
Senát vrátil do PSP ČR s připomínkami návrh zákona o registru smluv, který by měl zvýšit transparentnost ve smluvních vztazích, které uzavírá stát, kraje, obce a další subjekty s veřejnoprávním
prvkem.
Ihned po nástupu vlády začaly probíhat na jednotlivých rezortech audity, které ukázaly možné plýtvání veřejnými prostředky v minulých letech. V rámci vládou schváleného návrhu zákona o státním
podniku je řešen transparentní postup při likvidaci státního podniku a při manipulaci se státním majetkem tak, aby nebylo umožněno žádné neprůhledné zacházení s majetkem státu.
Již v červenci minulého roku vláda schválila návrh usnesení k používání národního elektronického
nástroje (NEN), jehož hlavním záměrem je zvýšit efektivitu a úspory v zadávání veřejných zakázek.
S tím souvisí novela zákona o zadávání veřejných zakázek, kterou vláda předložila PSP ČR a která má
za cíl dosáhnout větší transparentnosti a správnosti celého procesu.
K efektivní prevenci před korupčním chováním veřejných funkcionářů by měla posloužit novela zákona o střetu zájmů, který vláda předložila PSP ČR. Novela zvyšuje transparentnost veřejné zprávy díky
zřízení Centrálního elektronického registru oznámení, který povede k lepší kontrole veřejných funkcionářů při nástupu do funkce.
V otázce politického obsazování dozorčích rad funguje Vládní výbor pro nominace do dozorčích rad,
který slouží jako poradní orgán při nominacích. Ministerstvo financí ČR navíc předloží vládě návrh
věcného záměru zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem, který by mimo jiné dal výběr členů
dozorčích rad na starosti výběrové komisi ve snaze o eliminaci stranických důvodů nominací a zajistil
tak odbornost řízení těchto firem.
Vláda se brzy bude zabývat i návrhem zákona o státním zastupitelství, který ministr spravedlnosti
předloží vládě a který má zajistit vyšší výkonnost a nezávislost státní exekutivy.
Roman Sklenák
předseda Poslaneckého klubu ČSSD

KSČM
(komentář je pouze k zavedení registru smluv)
Zavedení registru smluv vnímá poslanecký klub KSČM jako potřebný. Nicméně v podobě, v jaké byl
postoupen ze Sněmovny, jej nikdo aktivně nepodpořil, protože máme obavu, že smlouvy v něm uve2

řejněné zneužije třetí strana. Jedná se zejména o obavu o osud státních a národních podniků (zejména Budvar, ale i polostátních – např. České dráhy apod.), kdy je uveřejnění smluv v registru může
poškodit na trhu v rámci konkurenceschopnosti. Jsme pro, aby v registru uveřejňovaly své uzavřené
smlouvy ústřední orgány státní správy, kde se podle našeho názoru neefektivně utrácí nejvíce peněz.
Tyto výhrady byly konzultovány s odborníky na Univerzitě Karlově, kteří se aktivně věnují oblasti veřejné správy. V současné chvíli se do Poslanecké sněmovny vrací registr smluv ze Senátu
s pozměňovacími návrhy, které vnímáme jako věcné a proto budeme hlasovat pro senátní verzi registru smluv. Pokud nebude senátní verze přijata, tak se u sněmovní verze zdržíme hlasování, protože
registr smluv podle nás ohrožuje funkčnost národního státu.

Jiří Dolejš
poslanec KSČM

Úsvit-Národní koalice
Poslanci Úsvitu-Národní koalice jednoznačně podporují zákony, které vedou k potlačování korupce v
České republice.
Za velmi podstatnou změnu považujeme rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ. Důležité je samozřejmě i to, že se kontrola bude vztahovat na právnické osoby s majetkovou účastí státu či kraje. To jsou
totiž velmi často kanály, kterými se peníze z veřejných rozpočtu vyvádí. Pro nás je s velkým otazníkem
přistup Senátu, který novelu zatím neschválil.
Kladně hodnotíme rovněž změnu jednacího řádu Sněmovny. Například velmi pomohlo prodloužení
lhůty mezi druhým a třetím čtením zákonů. Ty největší „tunely“ v české historii pocházejí právě z
pozměňovacích návrhů od poslanců. Ďábel se totiž nejčastěji skrývá v detailu. Jde ale v první řadě o
to, co chce vládnoucí koalice. Například k energetickému zákonu bylo letos předloženo přes 300
pozměňovacích návrhů. Pak není v silách poslanců vědět přesně, o čem hlasují. Zákon přes náš odpor
koalice prosadila. Nyní se ukazuje, kolik zákon obsahuje chyb a že může mít vážné důsledky např. na
fungování Energetického regulačního úřadu. Na takové jednací postupy je i současný jednací řád
krátký.
Podpořili jsme rovněž vznik registru smluv. Za klíčové považujeme, že v zákoně zůstala sankce neplatnosti pro případ, že by smlouva nebyla řádně zveřejněna. Problém jsme vnímali v tom, že na
schválení nebyla připravena česká vláda. Nebyla například schopna vyčlenit prostředky pro malé obce, pro které to může znamenat neúnosnou zátěž. Z toho důvodu jsme podpořili, aby nejmenší obce
byly v první fázi ze zákona vyjmuty. Znamenalo by jen malý zlomek smluv, které by pod zákon spadaly, ale velkou část administrativních obtíží, které zákon způsobí.

Stanovisko poslaneckého klubu hnutí Úsvit- Národní koalice
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TOP09/STAN
Pěkný den,
z pověření Petra Gazdíka vám posílám jeho stanovisko k vámi připravovanému Hodnocení:
Za STAN (zastoupeném v parlamentu 5 poslanci a senátorským klubem) bychom ke konceptu hodnocení snad podotkli jen to, že zmíněnou novelu Jednacího řádu Poslanecké sněmovny považujeme za
naprosto klíčovou, protože zpomalila legislativní proces a vytvořila tak časový prostor pro důkladnější
seznámení se s navrhovaným zákonem a naopak snížila (víc od ní nelze čekat) možnost propašovat do
novely změnu, se kterou budou mít ostatní poslanci jen málo času se seznámit a např. lobbistický
záměr odhalit. Petr Gazdík byl jedním z hlavních předkladatelů a kromě poslanců se pak v horní parlamentní komoře přidali i senátoři za STAN.
Stejně tak i registr smluv z dílny poslance STAN Jana Farského. Zároveň ale podotýkáme, že tzv. antikorupční zákony rozhodně nepovažujeme za samospasitlené bez toho, aniž by se změnil přístup nás
všech ke korupci a krádežím.
S pozdravem
Jan Němec
poradce místopředsedy Poslanecké sněmovny Petra Gazdíka
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