
Dobrý den, 
 
Jak předcházet korupci na radnici? 
V současné době nebylo prokázáno žádné korupční jednání na městské části Praha 8, tedy evidentně 
systém nastavený je dostačující. Co se týká případného selhání jedince, toto nejde prakticky nikdy 
žádnou koncepcí ani kontrolním mechanismem zabránit. Otázka je podobná jako jak, předcházet 
dopravní nehodě. Základem je prevence a ta je jak státní koncepcí nastavena dobře, ale jak budu psát 
dál, selhání jednotlivce, je stejné jako opilý řidič na silnici.  
 
Prevence a transparentnost, dva základní pilíře boje proti korupci, zamezují rozrůstání korupčního 
prostředí a pomáhají předcházet novým korupčním příležitostem. Nástroji preventivního charakteru 
jsou transparentnost na všech úrovních rozhodování, otevřený a rovnocenný přístup veřejnosti k 
informacím, odbourávání nadbytečné regulace, protikorupční nástroje osobního (služebního) 
charakteru, protikorupční linky a právní poradna. 
 
Co u nás funguje skvěle, je přístup k informacím 
Transparentní veřejná správa je založena na otevřeném a rovném přístupu k informacím, neboť jsou 
pro veřejnost zpětnou vazbu o jejím skutečném stavu a činnosti. Právo na informace je řešeno 
obdobnou právní úpravou. Výchozími předpisy jsou pro Českou republiku Ústava ČR,41 Listina 
základních práv a svobod42 a zákon o svobodném přístupu k informacím,43 resp. Ústava SR44 a 
zákon o svobodném přístupu k informacím, přičemž za veřejné se považují všechny informace s 
výjimkou těch, o nichž to stanoví zákon (např. ochrana osobních údajů, ochrana utajovaných 
skutečností). Informace lze rozlišit na informace aktivně poskytované povinnými subjekty a informace 
poskytnuté na základě konkrétní žádosti.  
 
V rámci boje proti korupci je kontrolní činnost nejčastěji zaměřena na hospodaření veřejné správy, 
jeho dodržování a finanční kontrolu. Kontrolu lze rozdělit na laickou (občanskou), kterou vykonává 
veřejnost prostřednictvím nástrojů transparentnosti (př. Zákon o svobodném přístupu k informacím, 
eGovernment) a kontrolu odbornou (profesionální), která je realizována odbornými útvary uvnitř 
organizace (útvar interního auditu), nadřízenými orgány (např. ministerstvo, kraje, obce) nebo 
nezávislými subjekty (soukromí auditoři, NKÚ, Veřejný ochránce práv), které pomáhají zefektivnit 
řídící a kontrolní činnosti organizace a snižovat rizika.  
 
Trikolóra v zastupitelstvu 
Hnutí Trikolora vzniklo 25. června 2019, tedy po komunálních volbách. Já osobně jsem byl členem 
pouze jedné politické strany Patrioti ČR, kterou jsem založil a vedl, když se nabídla možnost podpořit 
hnutí, které má sílu překračující samosprávu, hnutí, které chce bránit normální svět, neváhal jsem a 
podpořil jsem ho vstupem a členstvím. Patrioti a Trikolóra spojuje podobný program a stejné cíle. 
Vzhledem k tomu, že Trikolóra nikdy nekandidoval v komunálních volbách v Praze 8 je základem a 
podmínkou všech zastupitelů zvolených za Patrioty plnit volební program Patriotů. 
Děkuji a přeji Vám hezký den. 
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