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

Podpořím novelu Ústavy rozšiřující působnost NKÚ ve znění senátního tisku č. 287, která
stanovuje, že Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu
hospodaření



s veřejnými prostředky a s prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů a
s majetkem právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného
celku.

Podpořím prováděcí novelu zákona o NKÚ, která rozšíří kontrolní pravomoci NKÚ na:





hospodaření s majetkem územních samosprávných celků a příjmy a výdaji jejich
rozpočtů, a to z hlediska souladu s právními předpisy, včetně hlediska účelnosti a
hospodárnosti,
hospodaření s majetkem právnických osob, v nichž má stát 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.

Poznámka: Návrh novely Ústavy byl předložen sněmovně 2. 12. 2013 skupinou poslanců a
rozeslán jako tisk 43/0. Dne 14. 5. 2014 Poslanecká sněmovna návrh novely schválila. 26. 5.
2014 byl zákon doručen Senátu a následujícího dne přikázán výborům. Prováděcí návrh
zákona má vláda podle plánu legislativních prací předložit do konce roku 2014.

OSOBNÍ VYJÁDŘENÍ

V předvolebním seznamu podporujících kandidátů budeme uvádět ty kandidáty, kteří podpoří
tento bod, neuvedou žádné výhrady proti znění novely Ústavy a u novely zákona u NKÚ
neuvedou výhrady k rozsahu kontroly a okruhu kontrolovaných subjektů vyjma omezení
kontroly u velmi malých obcí, tedy obcí, jež nejsou ani obcemi s pověřeným obecním úřadem
ani obcemi s rozšířenou působností.

OSOBNÍ VYJÁDŘENÍ K NÁVRHŮM REKONSTRUKCE STÁTU

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

