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StÅ™eda, 18 Å™Ã-jen 2017

NadaÄ•ní fond proti korupci podrobnÄ› zhodnotil volební programy 10 politických stran a hnutí s nejvy&scaron;&scaron;ími
preferencemi. Stanovil 16 klíÄ•ových protikorupÄ•ních opatÅ™ení. Politické strany tak mohly v této analýze získat 16 bodÅ¯.
NÄ›které strany ve svých programech zcela rezignovaly na boj proti korupci. Z volebních programÅ¯ je patrné, Å¾e se
nejÄ•astÄ›ji vÄ›nují více imigraÄ•ní krizi neÅ¾ krokÅ¯m, které by omezily rozkrádání veÅ™ejných penÄ›z.
Na prvním místÄ› této analýzy skonÄ•ila ÄŒeská pirátská strana, v tÄ›sném závÄ›su Strana zelených. První získala 11 bod
druhá 10 bodÅ¯ z 16 moÅ¾ných. Je zÅ™ejmé, Å¾e obÄ› strany vÄ›nují boji s korupcí podstatnou Ä•ást svého volebního progra
neváhají jednotlivé kroky konkrétnÄ› popsat. Je ov&scaron;em otázkou, na kolik jsou tyto úmysly my&scaron;leny
váÅ¾nÄ›, a nakolik jsou zpÅ¯sobené tím, Å¾e vedení obou stran nemá s reálnou parlamentní politikou prakticky Å¾ádné
zku&scaron;enosti. S pomÄ›rnÄ› velkým odstupem a celkovým výsledkem 4-5 bodÅ¯ skonÄ•ily 4 strany: STAN, hnutí ANO, TOP
09 a KDU-ÄŒSL. V&scaron;echny tyto strany deklarovaly ve svých programech Å™adu dÅ¯leÅ¾itých protikorupÄ•ních opatÅ™
druhou stranu nevÄ›novaly této problematice pÅ™íli&scaron; prostoru nebo nebyly dostateÄ•nÄ› konkrétní. Politické strany
ÄŒSSD a ODS se ve svých volebních programech boji s korupcí prakticky nevÄ›novaly. Nezískaly dokonce ani jeden bod a
termíny jako korupce, ochrana oznamovatelÅ¯ Ä•i transparentní vlastnické struktury se v programu vÅ¯bec neobjevily. Z 16
klíÄ•ových protikorupÄ•ních opatÅ™ení nebylo moÅ¾né najít ani jedno. O trochu lépe je na tom KSÄŒM, ov&scaron;em i zde je
deklarovaný pÅ™ístup v boji proti korupci zcela nedostateÄ•ný. Specifickým pÅ™ípadem je SPD, která ve svém programu velice
Ä•asto pouÅ¾ívá jen radikální fráze, ov&scaron;em neuvádí témÄ›Å™ Å¾ádný konkrétní postup Ä•i konkrétní protikorupÄ•ní
opatÅ™ení. Kompletní analýzu volebních programÅ¯ mÅ¯Å¾ete stáhnout zde. Samotné hodnocení bylo provedeno na základÄ
tÄ›chto 16 hodnotících protikorupÄ•ních opatÅ™ení: ochrana oznamovatelÅ¯ protiprávního jednání, oprava rejstÅ™íku koneÄ•ný
vlastníkÅ¯, roz&scaron;íÅ™ení pravomocí Nejvy&scaron;&scaron;ího kontrolního úÅ™adu, úprava registru smluv, nutná
novelizace zákona o zadávání veÅ™ejných zakázek, zavedení dohledu nad dodrÅ¾ováním zákona o svobodném pÅ™ístupu
k informacím, odborné nominace do dozorÄ•ích rad, kvalitní zákon o vnitÅ™ním Å™ízení a kontrole ve veÅ™ejné správÄ›, prosa
regulace lobbingu, novelizace zákona o státním zastupitelství, zveÅ™ejÅˆování finanÄ•ních výkazÅ¯ u firem získávající veÅ™ejn
prostÅ™edky, oprava zákona o trestní odpovÄ›dnosti právnických osob, profesionalizace a odpolitizování soudních znalcÅ¯,
Ä•erná listina (black list), výrazné omezení vlivu politických stran na veÅ™ejnoprávní média a reforma soudnictví. &bdquo;PÅ™
proÄ•ítání volebních programÅ¯ by si Ä•lovÄ›k mohl myslet, Å¾e pÅ™i jejich realizaci by u nás mohl nastat ráj na zemi. BohuÅ¾
zku&scaron;enosti z minulých kampaní svÄ›dÄ•í o tom, Å¾e se na tvorbÄ› programÅ¯ doslova vyÅ™ádili marketingoví a PR
specialisté. VÄ›Å™me, Å¾e alespoÅˆ Ä•ást z programÅ¯ je autentických s dobrým úmyslem na jejich uskuteÄ•nÄ›ní,&ldquo;
okomentoval jednotlivé programy Karel &Scaron;kácha, Å™editel NadaÄ•ního fondu proti korupci. JANUSZ KONIECZNY
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