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Vážená paní/pane 

v brzké době po volbách bude Senát hlasovat o opatření, které může zlepšit nezávislou kontrolu 
nakládání s veřejnými financemi. Jedná se o novelu Ústavy, která rozšiřuje možnost nezávislé kontroly 
nakládání s veřejnými prostředky prováděné Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ) na hospodaření 
obcí, krajů a na státní či obecní firmy. Tento návrh byl v Poslanecké sněmovně podpořen 125 ze 136 
přítomných poslanců napříč sněmovnou a nyní se čeká na jeho schválení v Senátu. 

Rádi bychom Vás proto požádali, abyste veřejně deklaroval/a svůj postoj k této novele. 

Jsme přesvědčeni, že občané České republiky mají právo vědět, jak se nakládá s veřejným majetkem. 
Mají tedy rozumné důvody požadovat, aby hospodaření s veřejným majetkem mohl zkontrolovat 
kvalitní auditor, nezávislý na aktuální politické reprezentaci. Tím je podle naší Ústavy Nejvyšší kontrolní 
úřad, který vykonává nezávislou kontrolu, a její výsledky publikuje a zpřístupňuje je tak veřejnosti. 
Kontrolní kompetence NKÚ by podle našeho názoru měly dopadat na veškerý veřejný majetek – tedy i 
na hospodaření samospráv a na hospodaření ve firmách vlastněných obcemi nebo státem. Nejde totiž o 
malé částky. Jen firmy, které ovládá stát či samospráva, mají roční obrat více než 600 miliard korun. 
Právě tyto finanční toky jsou podle opakovaných zpráv BIS díky neprůhledným klientelistickým sítím 
často zneužívány k osobnímu obohacení. Ve všech sousedních zemích přitom obdoba NKÚ provádět 
kontrolu hospodaření obcí i veřejných firem může. 

V debatě o tomto rozšíření kompetencí NKÚ je nejčastějším protiargumentem tvrzení, že rozšíření 
pravomocí povede pouze k duplicitě kontrol a nárůstu administrativy. Jsme přesvědčeni, že tyto 
námitky lze přesvědčivě vyvrátit věcnými argumenty, jejichž shrnutí naleznete zde a podrobnější 
analýzu zde.   

Velmi oceníme, pokud návrhu veřejně vyjádříte podporu i Vy. Vaše vyjádření bude sloužit jako jasný 
vzkaz voličům, jak se k rozšíření nezávislé kontroly stavíte.  

Vaše prohlášení můžete učinit přímo skrze platformu Rekonstrukce státu, nebo prostřednictvím občanů 
(dobrovolných ambasadorů Rekonstrukce státu), kteří s Vámi již komunikují či Vás v nejbližších dnech 
osloví. Informace o Vašem postoji budou zveřejněny na předvolebním webu Rekonstrukce státu a také 
v tištěných médiích dostupných cca 1,4 milionu čtenářů.  

Nezávislá kontrola není zátěž, ale šance pro ČR. Proto věříme, že naši výzvu vyslyšíte. 

S díky a pozdravem, 

Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 
Zdeněk Kudrna, ekonom, Vídeňská univerzita 
Vratislav Kulhánek, manažer a konzultant, Industrial Advisors 
Miroslav Zámečník, ekonom a komentátor, Euro, Boston Venture CE 
Zbyněk Frolík, podnikatel, Linet 
Simona Babčáková, herečka 
Pavel Franc, CEO Frank Bold 
David Ondráčka, ředitel Transparency International 
Martin Kameník, předseda Oživení 
Petr Soukenka, analytik a ředitel Nadačního fondu proti korupci 
Jiří Skuhrovec, ekonom, Centrum aplikované ekonomie (zIndex) 
Robert Basch, ředitel Nadace Open Society Fund 

http://www.rekonstrukcestatu.cz/na-stazeni/infolist-s-hlavnimi-argumenty-a-informacemi.pdf
http://www.rekonstrukcestatu.cz/publikace/2011_eps_analyza_nku.pdf
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Matěj Hollan, předseda Brnění 

Jan Vobořil, ředitel Iuridicum Remedium 
Petr Lebeda, ředitel Glopolis 
Czeslaw Walek, ředitel Otevřené společnosti 
Tereza Kněžourková, předsedkyně Pražského fóra 
Filip Dominec, Inventura demokracie 

 


