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TISKOVÁ ZPRÁVA Transparency International - ČR (TIC) 

V Praze dne 6. září 2011 

 

Transparency International - ČR (TIC) vyzývá vládu k zastavení ekologické superzakázky. 

TIC rovněž vítá vládní návrh zákona o veřejných zakázkách a apeluje na poslance, aby 

nepřijímali pozměňovací návrhy, které by směřovaly proti principům průhlednosti, 

efektivity a veřejné kontroly. TIC rovněž žádá vysvětlení, proč byla odložena novela zákona 

o státním zastupitelství a žádá jasnější politickou diskusi nad řešením financování 

politických stran.  

 

Ekozakázka 

TIC vyzývá vládu, aby zastavila ekologickou superzakázku, nevybrala žádného vítěze tendru a 

nepodepisovala smlouvu. „Jde o největší jednorázový korupční obchod v dějinách této země 

s enormním rizikem vyvedení miliard nebo dokonce desítek miliard korun ze státního 

rozpočtu,“ říká David Ondráčka, ředitel TIC.  

Jedná se jednoznačně o politickou zakázku, v níž se rozhoduje o vlivu uvnitř vlády mezi 

premiérem a ministrem financí a prakticky je to již dnes důležitější než detaily samotného 

tendru. Ekonomicky jde o neuvážený experiment ze státních miliard, který si naše země 

nemůže dovolit. Rizika kartelových dohod, nedostatečné kontrolní mechanismy 

provedených sanací nebo možné arbitráže plynoucí z rozhodčí doložky jsou dostatečnými 

argumenty pro zastavení tendru.   

TIC doporučuje vrátit se k řešení jednotlivých lokalit zvlášť a přesnému posouzení skutečných 

sanací, které musí být k odstranění starých ekologických zátěží provedeny. Tento systém by 

měl být prováděn pod podrobnou odbornou i veřejnou kontrolou.  

 

Zákon o veřejných zakázkách 

TIC vítá vládní návrh novely zákona o veřejných zakázkách a podporuje včerejší stanovisko 

Platformy pro transparentní veřejné zakázky, jejímž je členem. „TIC konkrétně vítá v návrhu 

novely zejména snížení limitů pro zakázky malého rozsahu, zrušení soutěže v případě 

podání jediné nabídky a vypsání nového tenderu, tedy konec takzvaných jednohubek 

v zakázkách, a povinnost zveřejňovat všechny smlouvy nad půl milionu Kč,“ dodává Jan 

Spáčil, předseda Správní rady TIC. Naopak by TIC uvítala, aby v novele zůstalo zveřejňování 
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nabídek nebo předběžné oznamování podlimitních zakázek. Návrh se dostává do klíčové 

fáze projednávání ve druhém čtení ve sněmovně a TIC věří, že nedojde k rozmělnění návrhu 

a nebudou přijaty žádné pozměňovací návrhy, které by snižovaly transparentnost a veřejnou 

kontrolu.  

 

Financování politických stran 

Ministerstvo vnitra připravilo návrh zákona o veřejném dohledu nad financováním 

politických stran a politických hnutí a o změně zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování 

v politických stranách a v politických hnutích. 

TIC oceňuje, že návrh přelomově zavádí povinnosti politických stran vést účetnictví 

předvolební kampaně na transparentním účtu, kde každý občan může online sledovat 

veškeré finanční pohyby a tím i veřejně kontrolovat výdaje stran přímo v průběhu 

volebních kampaní. TIC však zdůrazňuje, že podobný účet by měl být uzákoněn na veškeré 

účetnictví politických stran, nejen na volební kampaň. 

Účinnost tohoto zákona je plánována k 1. 1. 2015. Pokud by toto datum účinnosti zákona 

bylo přijato, proběhly by všechny volby v příštích 3 letech nadále bez dohledu veřejnosti či 

zvláštního orgánu a případné pozitivní dopady zákona by se projevily někdy kolem roku 

2018. Navíc hrozí zákonu stejný osud, jaký má platný zákon o státní službě, jehož účinnost je 

stále odkládána. Celé stanovisko je zveřejněno na webu TIC.  

TIC žádá podrobnou politickou diskusi nad řešením financování politických stran, které 

vyústí v jasné zadání legislativcům pro přípravu návrhu.   

 

Státní zastupitelství 

TIC přivítala jmenování nového nejvyššího státního zástupce. Jeho osoba je dle našeho 

názoru zárukou reálné vůle k reformním změnám, na jejichž konci bude stát fungující 

soustava státních zastupitelství. Prvním krokem měla být dílčí novela zákona o státním 

zastupitelství, jejímž cílem mělo být posílení nezávislého postavení státních zástupců. Tato 

novela však byla odložena s odůvodněním, že navrhované změny je třeba schválit až 

s novou, komplexní úpravou zákona o státním zastupitelství. Uvedený postup nelze 

akceptovat. Předmětná novela je sice dílčího charakteru, pokud však jde o zajištění 

nezávislosti a odolnosti vůči možným politickým vlivům, lze tuto novelu považovat za 

průlomovou. Navržené změny přináší jasná pravidla pro jmenování a odvolávání funkcionářů 

státních zastupitelství a stanoví jejich funkční období. TIC je toho názoru, že není žádný 

důvod tyto změny odkládat - obzvlášť v situaci, kdy nad nimi panuje širší shoda, a bylo by 

tedy možné je připravit velmi rychle. Novela reagovala především na problémy týkající se 
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personálních otázek, kdy stávající úprava vede k destabilizaci při obsazování vedoucích funkcí 

v soustavě.  

TIC zdůrazňuje, že další systémové změny jsou nezbytné a vyžadují širší diskuzi. Odložení 

novely zákona o státním zastupitelství pod záminkou čekání na „komplexnější“ úpravu 

nelze vnímat jinak, než jako konzervování současného stavu. Korupčním a klientelistickým 

sítím vyhovuje destabilizované fungování orgánů činných v trestním řízení. 

 
Kontakt pro média:  
David Ondráčka ondracka@transparency.cz 
Radim Bureš bures@transparency.cz  
Transparency International - Česká republika, o. p. s. • www.transparency.cz  
 
Tel: 224 240 895 
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