
Jak uspěla
Rekonstrukce 
státu?

Před 4 lety jsme propojili 
občany, firmy, experty a politiky,
abychom prosadili 9 zákonů. 
Přesvědčili jsme se, že veřejný  
lobbing má smysl.

A jak nás hodnotíte Vy?  
Oznámkujte naše snažení.



Jsou to už čtyři roky, co se nám v roce 2013 podařilo před volbami zmobilizovat 
stovky občanů a společně s nimi zavázat poslance a politické strany k prosazení  
devíti konkrétních opatření proti korupci. 

Často se stává, že podobné občanské výzvy vyšumí. Proto jsme naši činnost 
založili na novátorském půdorysu, který předefinoval pravidla občanského 
lobbingu v Česku. Naše dlouhodobá veřejná kampaň spojila firmy, experty, 
obchodní komory i neziskové organizace. Navázali jsme úzkou spolupráci  
s politiky napříč stranami, pečovali o síť aktivních občanů, kteří jim  
nepřestávali sliby připomínat, a veřejnosti poskytovali chybějící právní servis.

Dnes je pět z našich devíti zákonů pro transparentní stát prosazených. Pečlivě 
vyhodnocená data o práci politiků jsme převedli do formy jednoduchých nástrojů, 
které občanům radí, jak volit informovaně. Voliči na oplátku ve svém vysvědčení 
zhodnotili naši činnost jako chvalitebnou.
 
Co mělo být původně akcí na dva roky, je dnes úspěšnou platformou pro 
prosazování systémových změn v České republice. Proto budeme rádi, pokud 
budeme moci pokračovat v navazujícím projektu i s Vaší podporou.

Pavel Franc

CEO Frank Bold
iniciátor  
Rekonstrukce státu

„

“

Obdivuju Vaši schopnost nastolit agendu a dlouhé roky 
ji mravenčí prací ve stále vyrovnané kvalitě posouvat 
dopředu až ke kýženému závěru. Díky moc za Vaši 
činnost, velmi si jí vážím a pomáhá mi výrazně při 
rozhodování, koho budu příště volit.

Podporovatel/ka Anonymní

V současnosti ztrácejí význam politické strany, protože se jejich program 
jeden od druhého jen málo odlišuje, členstvo prakticky neexistuje, většina 
lidí se rozhoduje až při volbách. Tím více vystupují do popředí občané. 
Občanskou angažovanost považuji za významný faktor v současnosti.

Jiřina Šiklová, socioložka

Projekt Rekonstrukce 
státu vydírá, že jestli 
nepodepíšeme nějaký 
návrh TOP 09 proti 
korupci, tak nás opět bude 
dehonestovat. To jsou 
opravdu vyděračské  
a gangsterské metody.  
To je fakt síla.

Tomio Okamura, politik

Být „neobyčejný“ člověk mě baví!

Petr Boháč, dobrovolný ambasador Rekonstrukce státu

Má to smysl, o tom jsem nikdy nepochyboval. Akorát, 
že lidé pořád nevědí, co to vlastně ten „lobbing“ je, že 
je to počestné řemeslo, bez kterého jsou všude na světě 
poslanci a senátoři slepí a hluší. Anebo to lidé „vědí“,  
ale myslí si, že je to něco špatného. Škoda.

Petr Pithart, politik

Nemáme zákon o lobbingu, lobbovat tedy mohou všichni. Když 
nelobbujete, tak možná s nadsázkou proti Vašim zájmům zrovna 
lobbuje Váš soused nebo konkurent. Občanský lobbing by ale měl 
mít nadhled nad sousedskými nebo konkurenčními spory, podporou 
Rekonstrukce státu jsem tuto zásadu naplnil.

Jan Palaščák, Amper Market, a. s.



OD BOTSWANY. . .

S TA R T L E V E L  1

L E V E L  3

ROK 2013: 
ČR je v žebříčku vnímání 
korupce na 53. místě,  
hlouběji než Botswana.

Ve volbách 2013 osloveno 2500 kandidátů, 
1500 přislíbilo podporu, 165 z nich 
zasedlo v Parlamentu a rekonstrukční 
návrhy se objevily v programovém 
prohlášení vlády.

Přes  
49 ODBORNÍKŮ 
vybírá 
43 OPATŘENÍ  
v 9 ZÁKONECH , 
které dovedou zastavit 
zneužití moci.

L E V E L  2
5 PILÍŘŮ
REKONSTRUKCE STÁTU přes 

100 
jednání s politiky přes 

10 000 
osobních 
vzkazů 

politikům

přes 

42 000 
čtenářů

newsletteru

přes 

27 000 
sledujících

na sociálních
sítích

1 125 
lidí podpořilo

darem

D E S Í T K Y
happeningů

. . .K  NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ  
OBČANSKÉ LOBBISTICKÉ INICIATIVĚ

5 z 9
zákonů

prosazeno
Neprosazeno nebo torpédováno:
Rozšíření pravomocí NKÚ
Konec trafik ve státních firmách
Odpolitizování státní správy
Nezávislé vyšetřování korupce

TO BE CONTINUED. . .

přes 

150 
aktivních 

ambasadorů

PRÁVNÍCI  A EXPERTI

NEVLÁDNÍ  ORGANIZACE

POPULÁRNÍ  KAMPANĚ

PODPORA PODNIKATELŮ  
A ASOCIACÍ

ZAPOJENÍ  OBČANŮ
DO LOBBINGU

S T O V K Y 
stran odborných 
analýz a návrhů



Registr smluv už odhalil  
3,5 bilionu korun

Majetková přiznání politiků 
snadno a bez  

obstrukcí i škrabopisů

Jak stát utrácí? 
Nákupy léků za stamiliony bez soutěže. 
Slevy od farmaceutických firem, které 
nemocnice tají před pojišťovnami. 
Dotace od krajů pro manželku šéfa 
sněmovny. To vše a mnohem víc najdete 
od července 2017 v registru smluv státu.
Každá smlouva úřadů, nemocnic  

Kdysi bývalo zvykem peníze ke koupi domu na Floridě svádět na strýčka,  
dnes už musí politici pečlivě vykazovat všechen majetek, který od nástupu  
do funkce získali.
Díky novele zákona o střetu zájmů jsou od tohoto podzimu majetková přiznání 
politiků dostupná elektronicky. Celkem více než třicet pět tisíc poslanců, senátorů, 
zastupitelů a dalších musí v centrálním on-line registru vyplnit svá majetková 
přiznání s údaji ke dni nástupu do funkce.

a dalších veřejných institucí teď platí, 
až když je zveřejněna na smlouvy.gov.cz. 
Každý se pak snadno dokliká, co  
a za kolik stát nakupuje a prodává.  
Je to nejlepší obrana proti předraženým 
či zbytečným nákupům nebo 
nevýhodným prodejům.

VĚDĚLI  JSTE, ŽE. . .?
• návrh Jana Farského z roku

2012 vznikl ve spolupráci se  
slovenskými experty

• díky naší aktivitě jej podpořili 
zástupci TOP 09, KDU-ČSL a ANO

• poslanci podali desítky pozměňovacích
návrhů, kterými chtěli zákon omezit  
či zcela zastavit

• sankci neplatnosti jsme hájili i na 
jednání se samotným premiérem

• zákon byl v roce 2015 odhlasován 
po více jak dvouhodinové rozpravě,  
během které byla Rekonstrukce státu 
zmíněna 22×

• ještě v roce 2017 ho veřejnost 
bránila před snahou o vykostění na 
„Happeningu za 150 miliard“

Podpořili jsme přijetí 
zákona o střetu zájmů, 
který také zpřísnil pravidla 
pro podnikání ministrů.

Naši odborníci na jednání  
se zástupci ČSSD.



Už žádná schovávaná  
za anonymními akciemi
Získat dotaci 50 mil. korun určenou 
výhradně pro malé nebo středně velké 
podniky a pak za ni postavit farmu pro 
své podnikatelské impérium – to už by 
dnes také nešlo. 

Náš nejrychlejší úspěch: 
Od května 2013 se anonymní akcie na 
majitele povinně evidují, což pro policii 
bývá první krok k dohledání skutečných 
příjemců veřejných peněz.

Pro strany už nebude tak snadné získat peníze od tajného dárce nebo beztrestně 
očernit v anonymním inzerátu protikandidáta den před prezidentskými volbami. 
Strany vedou transparentní účty a na kampaň dohlíží místo poslanců nezávislý 
úřad. Se zákonem se přijal i limit na dary a předvolební kampaně.

Ke změně financování politických  
stran se zavázalo 163 poslanců,  
v programovém prohlášení vlády  
se však objevila jen dílčí opatření. 
Zákon uspěl nejen díky sněmovním 
seminářům, kulatým stolům s experty 
a schůzkám se zástupci výborů, ale 
především díky aktivitě ambasadorů 
Rekonstrukce státu i veřejnosti skrze 
stránku www.minutademokracie.cz.

Stále zůstávají 
další způsoby, jak 
znepříjemňovat pátrání 
po tom, kdo je příjemce 
dotace nebo zakázky.  

Na omezení dalších triků 
se organizace v naší 
platformě zaměří v dalším 
období.

Po dvaceti letech nová pravidla pro 
financování kampaní a politických stran



Zákony bez 
pokoutných 
přílepků

Emisní povolenky za miliardy,  
sKartu, změny daně na benzín nebo 
zhoršení postavení zákazníků  
mobilních operátorů skryli poslanci  
v neprůhledných dodatcích k zákonům.

Šest opatření původně obsahoval návrh 
zákona, který byl dříve čtyřikrát zamítnut. 
Poslanci se nakonec byli schopni dohodnout 
jen na těch, ke kterým se zavázali písemně  
v prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu.

V listopadu 2013 jsme přesvědčili 46 poslanců, aby do sněmovny navrhli zákon, 
který zabrání podávání přílepků k zákonům na poslední chvíli. Následně jsme 
uspořádali diskuse poslanců a odborníků a připomínkovali různé modifikace 
zákona. V říjnu 2014 byl zákon přijat.

2009 2010 2011 2012 2013 2014

vznik Rekonstrukce státu

schváleno!

INSOLVENČNÍ 
ZÁKON

ZÁKON
O SUROVÝCH
DIAMANTECH

ZÁKON
O SNIŽOVÁNÍ
HLUKU

2× zamítnutozamítnuto zamítnuto

na všech
pracovištích!

Úprava
zadávání
veřejných
zakázek

Přeměna 
nemocnic
na obchodní
společnosti

Víme, kteří z politiků drží slovo

4 roky9 zákonů

Desítky poslanců a senátorů před 
volbami slíbily, že budou hlasovat 
pro devět zákonů, které omezí 
klientelismus, korupci a neprůhledné 
hospodaření státu.

Sledovali jsme čtyři roky na  
každém kroku, jak politici  
zákonům (ne)pomáhali.

Hodnotíme všechna hlasování  
a aktivitu v Parlamentu, která se 
devíti rekonstrukčních zákonů  
týká. Neuniknou nám pozměňující 
návrhy, hlasování, zdržování, 
výjimky ani jiné pokusy zákony 
pohřbít. Nabízíme k nahlédnutí 
podrobnou metodiku.

kompletní seznam najdete 
na našich webových stránkách
rekonstrukcestatu.cz/cs/seznam-politiku

Hodnocení jsme poslali po prvním  
roce do milionu schránek a před 
senátními volbami do půl  
milionu schránek.
 
Před volbami 2017 poputují naše  
noviny do milionu schránek.

1 000 000
schránek

podporuje

plní slib nezavázal se nezavázala se3× porušil slib 1× porušil slib 1× porušil slib11× porušil slib 7× porušil slib

Petr Adam Vojtěch Adam Ivan Adamec Pavel AntonínFrantišek 
Adámek

Augustin Karel 
Andrle Sylor

Hana Aulická 
Jírovcová

Milan Urban

podporuje podporuje podporujeblokuje nepodporuje nepodporuje blokuje



MY HODNOTÍME 
POLITIKY

OBČANÉ  
HODNOTÍ  NÁS

Po čtyřech letech fungování  
platformy jsme dali veřejnosti  
možnost zhodnotit, co jsme  
za poslední čtyři roky dělali.  
Do hodnocení se na  
webové stránce vysvedceni. 
rekonstrukcestatu.cz zapojily 
stovky příznivců i odpůrců.   

Naše známka k poslednímu 
červnovému dni roku 2017? 
Chvalitebná, přesněji  
řečeno průměr 1,96.
Jak nás hodnotíte vy? 

Zkuste si naše zábavné 
vysvědčení zde nebo 
on-line na vysvedceni. 
rekonstrukcestatu.cz. 

Pošlete nám svůj názor na  
vaclav.zeman@frankbold.org.

OBČANSKÁ 
VÝCHOVA

TĚLESNÁ 
VÝCHOVA

VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA

CHEMIE 
(MEZIL IDSKÁ)

MATEMATIKA

EKONOMIE

CHOVÁNÍ

INFORMATIKA

PRÁVO

Do prosazování zákonů se kromě 20 členských organizací, obchodních komor 
a desítek dalších odborníků zapojilo přes 100 občanů, tzv. dobrovolných 
ambasadorů, kteří usilovně pracovali po celé čtyři roky.

Byla Rekonstrukce státu dostatečně aktivní  
v zapojování občanů do politického procesu? 2,2

1,6

2,6

1,7

2,0

1,8

2,1

1,8

1,8

1,96

Za čtyři roky jsme oběhali stovky schůzek s politiky z koalice i opozice. 
Jednali jsme s ministry, premiérem, vicepremiéry, poslanci i senátory.

Je podle vás správné pokusit se prosadit rekonstrukční zákony skrze 
jednání se všemi politickými stranami?

Vytvořili jsme desítky kampaní, billboardů, letáků a infografik, ve kterých 
informujeme o tom, jak politici dodržují své protikorupční sliby.

Jak moc naše kampaně znáte? Pamatujete si některé z nich?

Senátoři označovali námi iniciované dopisy voličů za vydírání. Domníváte se, 
že je komunikace s politiky skrze billboardy a happeningy adekvátní?

Přinášíme dostatečně podložené a detailní informace k zákonům, které 
prosazujeme? 

Domníváte se, že byl náš příspěvek do legislativního procesu dostatečně 
právně odborný? 

Zatím se nám podařilo splnit 56 % toho, co jsme si vytyčili. Je to úspěch?

Jak jsme podle vás transparentní? 

Dodrželi jsme slovo prosazovat svůj program? 

Rekonstrukce státu neustále přesvědčovala politiky a vedla k tomu i veřejnost.

Přibližujeme politická témata široké veřejnosti. Například před projednáním 
zákona o registru smluv jsme vyrobili web Nejnejzakon.cz a 68stránkovou 
Encyklopedii nejkrásnějšího zákona.

Kritizovat nestačí, někdo musí řešit právní problémy konstruktivně. 
Připravujeme vyjádření k pozměňovacím návrhům zákonů, pomohli jsme 
sepsat některé zákony a pozměňovací návrhy. Registr smluv dostal ocenění 
Zákon roku.

Na začátku bylo devět protikorupčních zákonů. Čtyři roky nám trvalo prosadit 
pět z nich. Další se dostaly do Parlamentu, některé nebyly ani předloženy, 
některé ještě nejsou napsány. 

Bojujeme za transparentnost, a proto se snažíme jít příkladem – např. máme 
transparentní účet, na webu přehled všech sponzorů, zveřejňujeme informace 
o schůzkách s politiky a zveme na ně i veřejnost.

Za čtyři roky fungování jsme vydali společně jen jedno veřejné prohlášení  
ke kauze nespadající do naší agendy – komentovali jsme dotační kauzu  
Čapí hnízdo. Jinak jsme se úzce drželi devíti zákonů.
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GARANTI  REKONSTRUKCE STÁTU VÝKONNÝ TÝM
A SPOLUPRACOVNÍCIZapojte se

Pavel Franc
CEO Frank Bold

Tomáš Trenkler 
Naši politici

Adam Rut
manažer programu  
Otevřené společnosti

Jiří Skuhrovec
ekonom, Centrum 
aplikované ekonomie

Martin Kameník
předseda  
o. s. Oživení

Martin Fadrný
Josef Karlický
Lukáš Kraus
Václav Zeman
Nikola Hořejš
Martin Luhan
Adam Wichera
Gabriela Vondrušová
Kristýna Menclová
Olga Pek
Magdaléna Klimešová
Olga Richterová
Vít Šimral
Jaroslava Vatay
Jiří Boudal  
Tereza Kněžourková
Jitka Kmošková
Hana Jirsová
Zuzana Pavelková

JAKO DÁRCE
Řady úspěchů při prosazování 
transparentního státu jsme dosáhli díky 
darům od lidí, jako jste Vy. Podpořte 
nás, ať můžeme nadále zlepšovat 
hospodaření s veřejnými prostředky.   
 
JAKO PARTNER
Můžete nám nabídnout prostory  
k pronájmu, poradenské či grafické 
služby, tisk, hmotný dar atp.?  
I takovou pomoc uvítáme. 
 
JAKO  PŘÍZNIVCE  
V MÉDI ÍCH
Pomozte nám být vidět a dejte o nás 
vědět svým podporovatelům či publiku. 
Nezáleží na tom, jste-li instituce 
nebo veřejně známá osobnost – dobré 
příklady táhnou.

www.rekonstrukcestatu.cz/zapojse
info@rekonstrukcestatu.cz

ČLENSKÉ ORGANIZACE 2017

ZA FINANČNÍ  PODPORU DĚKUJEME

Janu Bartovi, Liboru Winklerovi, Václavu Dejčmarovi, Janu Palaščákovi, Radku Stavinohovi, Lubomíru Bártovi, Martinu Ducháčkovi, Velvyslanectví Spojených států amerických, 
Velvyslanectví Kanady, nadaci BLÍŽKSOBĚ a desítkám dalších dárců.

Za spolupráci dále děkujeme
Vojtěchu Lungovi, Jakubu Jandíkovi, Davidu Seibertovi, Jakubu Skořepovi, Štěpánu Klimešovi, Vojtěchu Kotkovi, Fresh Revolution, Porta Design, Severské obchodní komoře, 
Britské obchodní komoře, AMSP ČR a dalším vstřícným spolupracovníkům. 

 Europe for Citizens 
Programme



K O N TA K T

Drtinova 10, Praha 5
+420 222 262 015
info@rekonstrukcestatu.cz

VĚDĚLI  JSTE, ŽE. . .?
Detailní prohlášení, k němuž se politici na 
začátku připojili, obsahovalo celkem 40 
bodů k devíti oblastem. Nezavazovali se  
k „bianko šeku“.

S politiky takřka každý den jednáme  
o jejich výhradách a snažíme se mezi nimi 
najít realistický kompromis.

Přesto o nás politici například prohlásili,  
že jsme „vyděrači“, „extrémisti“, 
„radikálové“ nebo „pochybní lobbisté“.

Uvědomujeme si, že některé politické 
strany nectí demokratická pravidla.  
Naším cílem však není být celkovým 
arbitrem politiky, ale nastavit lépe  
pravidla do budoucna.

Nesponzoruje nás žádný oligarcha, nejsme 
ničí agenti. O každém, kdo nás podporuje, 
se dočtete na našem transparentním účtu.

Rekonstrukce státu vznikla, aby se 
rozumné návrhy nestaly obětí populistů  
a politických otřesů.

Téma korupce a klientelismu přinášeli 
politici řadu let, bezvýsledně. Snažíme se 
prosazovat pravidla, která mohou zastavit 
zneužití moci v různých podobách.


