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Dotazník k legislativním protikorupčním opatřením:
volby do PSP ČR  20101

Politická strana:
Příjmení:
Jméno:

I. Transparentní financování politických stran
1. Souhlasíte s tím, aby strany měly zákonnou povinnost vyhotovit a veřejně zpřístupnit na  

internetu zprávu o nákladech na volební kampaň  a zdrojích financování zvlášť pro každé volby ?
 ANO  NE

2. Souhlasíte se stanovením maximální výše nákladů pro stranu na předvolební kampaň  pro  
každé volby v závislosti na jejich druhu?

 ANO  NE

3. Souhlasíte, aby politické strany přijímaly všechny finanční prostředky přesahující určitý limit  
výhradně bezhotovostním způsobem s  identifikací jejich původu?

 ANO  NE

4. Souhlasíte, aby bylo hospodaření parlamentních politických stran každoročně kontrolováno  
nestranným auditorem vylosovaným ze seznamu Komory auditorů ČR?

 ANO  NE

II. Depolitizace a profesionalizace veřejné správy
5. Souhlasíte s bezodkladným nabytím účinnosti zákona o státní službě?

 ANO  NE

6. Souhlasíte s tím, aby do čela kontrolních centrálních orgánů (jako NKÚ, ÚOHS, ÚOOÚ) byli  
vybírání lidé pouze na základě svých profesních kvalit, kteří nebyli po dobu posledních pěti let  
členy žádné politické strany ani za žádnou politickou stranu nekandidovali ve volbách?

 ANO  NE

7. Souhlasíte se změnou systému jmenování členů mediálních rad tak, aby již nebyl v kompetenci  
pouze Poslanecké sněmovny, ale například celého Parlamentu?

 ANO  NE

III. Transparentní vztahy veřejného a soukromého sektoru
8. Souhlasíte, aby napříště všechny veřejné subjekty mohly uzavírat  smluvní vztahy pouze  

s firmami s transparentní vlastnickou  strukturou?
 ANO  NE

9. Souhlasíte se zrušením anonymní formy vlastnictví akcií( tj. akcie na majitele v  nezaknihované  
podobě), aby se zvýšila etika a transparentnost v obchodních vztazích?

 ANO  NE

1 Pozn. pro uživatele MS Office World - políčko zaškrtnete dvojitým klikem
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IV. Transparentnost legislativního procesu
10. Souhlasíte s  omezením individuální zákonodárné iniciativy poslanců z  jednoho poslance na  

určitou skupinu poslanců?
 ANO  NE

11. Souhlasíte se zavedením pravidla, aby pozměňovací návrhy musely mít věcnou souvislost s  
návrhem projednávaného zákona (zákaz tzv. legislativních přílepků)?

 ANO  NE

12. Souhlasíte, aby jednání výborů a komisí poslanecké sněmovny, včetně komisí vyšetřovacích,  
bylo napříště vždy veřejné s  výjimkou skutečností utajovaných dle zákona?

 ANO  NE

V. Omezení imunity členů Parlamentu ČR
13. Souhlasíte s omezením imunity zákonodárců pouze na projevy učiněné na půdě Parlamentu  

ČR? 
 ANO  NE

VI. Transparentní a odpovědné hospodaření místních samospráv
14. Souhlasíte s udělením žalobního oprávnění občanům územního samosprávného celku pro  

podání žaloby na určení neplatnosti právního úkonu, při němž územní samosprávný celek porušil  
zákonná pravidla pro nakládání s  majetkem?

 ANO  NE

15.  Byl(a) by jste pro udělení  žalobního oprávnění zastupitelům k  vymáhání škody způsobené  
územnímu samosprávnému celku, aby mohla být naplněna zákonná povinnost vymáhat škodu, i  
když to vedení obce odmítá?

 ANO  NE

16. Souhlasíte s tím, aby média provozovaná či vydávaná územními samosprávnými celky byla  
zákonem regulována jakožto veřejnoprávní média (nestranné a celkové informování veřejnosti,  
zajištění názorové plurality apod.)?

 ANO  NE

VII. Efektivnější regulace střetu zájmů
17. Souhlasíte se zavedením zákonných sankcí pro veřejné funkcionáře za zneužití své funkce  

k osobnímu prospěchu podle zákona o střetu zájmů?   
 ANO  NE

18. Souhlasíte se zavedením neomezeného přístupu do registru oznámení podle zákona o střetu  
zájmů tak, aby byl na internetu volně přístupný pro kohokoli bez registrace?

 ANO  NE

VIII. Posílení vymahatelnosti svobodného přístupu k  informacím
19. Souhlasíte se zřízením úřadu komisaře pro svobodný přístup k  informacím, který by mohl  

ukládat účinné sankce povinným subjektům za protiprávní odpírání informací a zajistil tak  
konečně vymahatelnost práva na informace? 

 ANO  NE
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