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1) Jaký nástroj či prostředek v boji proti korupci považujete za nejefektivnější? 
Který nástroj používáte Vy a jakým způsobem? 

Nemusí to být nic složitého. Snad by stačily 2 věci - ze strany občanů větší zájem, 
odvaha, sebevědomí, důvěra a od politiků nastavení systému tak, aby měli občané 
dostatek prostředků ověřovat si, jestli vše funguje tak, jak má; dále by měli politici 
vykazovat co největší transparentnost. 

Pražské fórum spolu s dalšími 5 sdruženími prosadilo na ZHMP interpelace občanů. 
Spolu s tím jsme vytvořili manuál pro občany Nebát se a mluvit, který visí na našem i 
magistrátním webu. Na galerii pro veřejnost v budově ZHMP je nyní tabule se zasedacím 
pořádkem zastupitelů i s barevnými fotografiemi. Na displeji se při rozpravě zastupitelů 
zobrazuje nejen jméno řečníka, ale i jeho stranická příslušnost. Přiměli jsme magistrát, 
aby zveřejňoval hlasování jednotlivých zastupitelů u každého usnesení. Zasadili jsme se 
o to, aby se na webu objevovaly zápisy z jednání Rady HMP. Také jsme protestovali 
proti tomu, když z magistrátního webu zmizely videozáznamy ze zasedání. Na základě 
našich připomínek se změnil postup při volbě přísedících u soudu tak, že se zastupitelé 
touto věcí více zabývají a do výběrového řízení se hlásí více lidí. 

To všechno jsou drobné kroky, které ve výsledku přispějí k tomu, že občané mají více 
práv a na politiky je více vidět. 

Do budoucna se budeme nejspíše věnovat i tématu obchodních společností, ve kterých 
má Praha podíl. Chceme, aby politici zveřejňovali svá majetková přiznání alespoň v 
souladu s tzv. etickým kodexem zastupitele HMP. Stejně tak bychom uvítali u politických 
stran transparentní financování. Tyto věci ale nelze vnímat jednostranně. Pokud my 
chceme něco po politicích, musíme to sami dodržovat. Proto má Pražské fórum 
transparentní účet ve Fio bance, na kterém lze sledovat pohyb každé koruny z účet na 
účet. Uvažujeme o zpřísnění našeho financování tak, že bychom zveřejňovali i jednotlivé 
účtenky a smlouvy. 

2) Cítíte při práci s těmito nástroji zlepšení či zhoršení podmínek, za kterých je lze 
v boji proti korupci od začátku tohoto volebního období použít? 

Zastupitelé i občané si např. zvykají na pravidelné interpelace občanů. Zároveň se hojně 
zúčastnili našich online interpelací. Celkově se změnila "nálada". Občan už není 
cizorodým prvkem, ale někým, komu je třeba naslouchat. 

I v souvislosti s událostmi posledních měsíců (nebo let), kdy začínají být korupční kauzy 
odhalovány a více se na ně upozorňuje, se začínají někteří politici bát a snaží se nedělat 
věci, které by občany nebo média vyprovokovaly. 

3) V čem spatřujete největší úskalí v případě implementace nástrojů do boje proti 
korupci, respektive v kauzách, kterým se věnujete? 



Především se nesmí polevit. Je to dlouhodobá, každodenní titěrná práce. Nesmíme 
nabýt dojmu, že pokud např. podepisují zastupitelé etický kodex, nemusíme už sledovat, 
zda poctivě odevzdávají svá majetková přiznání. 

Dalším úskalím může být přirozená nedokonalost zákonů. Právo je jen minimum 
morálky, nemůže pojmout všechny případy, všechny situace. I sebepodrobnější opatření 
selže, pokud nebude ve společnosti zvykem dodržovat zásady slušného chování a 
jednat v souladu s morálkou.

Navíc nelze nikoho "totálně" kontrolovat. To znamená, že musí více či méně existovat 
důvěra občanů v politiku a také důvěra politiků v občanskou společnost. 

4) Jak podle Vašeho názoru vypadají nástroje budoucnosti pro boj s korupcí, a v 
jakých případech vidíte největší příležitosti k jejich použití? 

Nástrojem budoucnosti by měl být určitě efektivní systém transparentního financování 
politických stran - ten by se dal využít při předvolebních kampaních. Dále by to mohli být 
občané zastoupení např. ve výběrových komisích při veřejných zakázkách. Měla by se 
posílit vazba mezi politiky a občany, mělo by být běžné pro obě strany setkávat se a 
konstruktivně vyjednávat. Obce by měly vytvářet prostory pro jednání s občany, snad 
nějaká "občanská centra" - místa, kde se člověk dozví, jak se píše petice atd. 

5) Spolupracujete se státní správou? V čem spolupráce spočívá? S kým a jak 
dlouho? 

Pražské fórum spolupracuje spíše se samosprávou - tj. s úřady městských částí a HMP, 
se zastupitelstvy. Spolupráce spočívá ve vzájemné komunikaci, vyjednávání, 
pravidelných schůzkách se zastupiteli a radními. V rámci příprav debat s primátorem a 
online interpelací jsme jednali s kanceláří primátora. Když jsme se snažili ovlivnit podobu 
webu a vůbec způsob, jakým magistrát jedná s veřejností, stýkali jsme se s tiskovým 
oddělením. Velice dobrou zkušenost máme s ředitelem oddělení volených orgánů MHMP 
Richardem Maříkem, který nám ochotně vysvětlil různé věci, kterým jsme nerozuměli, a 
také reagoval na naše připomínky a změnil některé detaily. Spolupráce začala v létě 
2011 právě s panem Maříkem a pokračuje dodnes, doufáme, že neskončí. 

Se státní správou jsme se dostali do styku pouze při práci na kauze rašelinového 
pavilonu v Karlových Varech. Tehdy jsme kromě karlovarského primátora poznali také 
trochu ministerstvo kultury. Byla to ovšem jednorázová, spíše okrajová záležitost. 

6) Co považujete za základní pilíře takové spolupráce? 
a
7) Napadá Vás, jak zvyšovat efektivitu vzájemné spolupráce? Řešíte v rámci 
vzájemné spolupráce nějaké potíže? Jaké konkrétně? 

Základním pilířem je opět vzájemná důvěra a respekt. Je nutné, abychom věřili v 
kompetentnost našich zástupců a zároveň aby oni věřili, že nejsme destruktivní 
"křiklouni", ale lidi, které se vyplatí poslouchat, protože přinášejí zadarmo zajímavé 
nápady. 

Kromě toho je nutné dodržovat sliby a termíny. V případě jednání s pražským 
primátorem jsme zažili, že přijal ochotně pozvání na naše akce, ale když měl doopravdy 
něco udělat, proběhlo to jinak, než jsme plánovali. 



A v neposlední řadě je také užitečné, pokud mají obě strany stejná očekávání. Pražské 
fórum je rádo za "férový" přístup, nemá rádo slibování nesplnitelného. 

8) Jsou informace z druhé strany dostatečné? 

Většinou ano. Někdy jsme narazili na problémy, když jsme žádali podle zákona o 
svobodném přístupu k informacím o konkrétní dokumenty a dostali jsme místo kopie 
originálu smlouvy pouze její návrh - nedozvěděli jsme se tedy, kdo a kdy ji podepsal, což 
pro nás bylo klíčové. 

9) Co je Vám při práci největší podporou, které si nejvíc ceníte? 

Je pro nás důležité vidět, že to má cenu. Že když půl roku prosíme o zavedení 
interpelací občanů, tak k tomu skutečně dojde. Sice třeba trochu jinak, než jsme 
původně chtěli (protože uděláme kompromis), ale podstata zůstane zachována. 

Někdy pomohou úplně banální věci. Jdeme po chodbě v budově ZHMP na jednání 
výboru, potkáme pana Maříka nebo jiného zaměstnance MHMP a on nás pozdraví, 
usměje se na nás, na tiskové konferenci Rady HMP sundá kabát ze židle, abychom si 
mohli sednout...

Samozřejmě jsme rádi i za ocenění naší práce ze strany občanů nebo za ohlasy v 
médiích. 

10) Co jsou pro vás největší vlivy z protikorupčního prostředí, které Vám nejvíce 
pomáhají, a jakými prostředky je lze uplatnit? 

Vliv na nás má určitě to, co dělají spřátelené iniciativy jako Inventura demokracie, 
Auto*mat, Oživení, Arnika a další. Díky tomu můžeme sdílet informace, vidět věci z 
jiného úhlu. Občas se zadaří spolupráce s těmito organizacemi, což posílí váhu našich 
požadavků. Navíc díky tomu získáme zajímavé zkušenosti. 

Spolupráce probíhá buď formou společného psaní tiskových zpráv a otevřených dopisů 
nebo formou společné organizace demonstrace, happeningu nebo natočením filmu. 


