Průzkum k registru smluv: Podle veřejnosti poslanci zákon
novelizují proto, aby utajili nekalé praktiky ve státních firmách a
podnicích.
Tisková zpráva
Praha 5. dubna 2017 – Plošné výjimky ze zveřejňování smluv pro státní a městské podniky
nepodporuje 73,7 procent občanů. Pro 80 procent oslovených je důležité, jak poslanci
hlasují o zveřejňování smluv státu, a téměř tři čtvrtiny z nich toto hlasování zohlední při
rozhodování o tom, komu dají své preferenční hlasy v nejbližších volbách. Ukázal to
průzkum, který si Otevřená společnost, o.p.s. nechala vypracovat, aby zjistila, jak občané
hodnotí plánované změny v registru smluv. Senátoři novelu zákona o registru smluv v
nejbližších dnech projednají na výborech. Na plénu Senátu by o ní měli hlasovat ve středu
19. dubna.
Jednoznačné výsledky
Odpovědi ukazují, že veřejnost je v názoru na
plošné výjimky a rozhodování o nich takřka
jednotná. Jak hospodaří státní a městské
podniky zajímá více než tři čtvrtiny občanů
(77,7 procent).
Ještě větší shoda pak panovala na tom, proč
poslanci navrhují, aby státní a městské podniky
nemusely zveřejňovat, za co utrácejí. Podle 83
procent občanů je důvodem utajení nekalých
praktik v těchto podnicích. Jejich odpovědi tak
navazují na formulací ve výroční zprávě BIS za
rok 2016. Ta označila registr smluv za pozitivní
krok proti modernímu organizovanému zločinu.

Pro 80 procent občanů je pak důležité, jak
poslanci a senátoři o zveřejňování smluv státu
hlasují. Téměř tři čtvrtiny oslovených (73,7
procent) se podle hlasování o registru smluv
dokonce bude rozhodovat při udílení preferenčních
hlasů (kroužkování) u voleb.
Strašení krachem nezabírá
Jen naprosté minimum občanů (5 procent) věří,
že poslanci změny navrhují, aby ochránili
podniky před krachem - a i z těchto pěti procent
pouze něco málo přes polovinu považuje tento
důvod za tak důležitý, aby souhlasili s plošnou
výjimkou pro tyto podniky.

S vyšším vzděláním rostou požadavky na transparentnost
Průzkum také ukázal, že čím vyšší vzdělání oslovení mají, tím je pro ně transparentní
hospodaření podniků důležitější. Rozhodně pro vynětí těchto podniků z registru bylo 21,8
procent oslovených se základních vzděláním, 14,7 procent vyučených, 10,4 procenta lidí se SŠ
vzděláním a pouze 5,9 procent z oslovených vysokoškoláků. V průměru pak rozhodně pro vynětí
bylo jen 12,5 procent odpovídajících.

Zaměření průzkumu
Občané odpovídali na sedm jednoduchých anketních
otázek. „Prostřednictvím průzkumu jsme chtěli zjistit,
zda informace o hospodaření státních a městských
podniků veřejnost zajímají, zda by podle občanů tyto
podniky měly dostat plošnou výjimku ze zveřejňování
smluv a zda hlasování o ní bude mít přímý vliv na jejich
rozhodování u voleb, např. i při udílení preferenčních
hlasů,” vysvětluje cíle výzkumu Adam Rut z Otevřené
společnosti, o.p.s. “Z výsledků je jednoznačně patrné,
že občané v drtivé většině s plánovanými plošnými
výjimkami nesouhlasí a to, jak o nich politici hlasují,
bude mít přímý vliv na rozhodování občanů u voleb,”
dodává Rut. Otevřená společnost, o.p.s. v únoru
provedla také průzkum mezi takřka třiceti největšími
státními firmami a podniky, ze kterého vyplynulo, že
plošné výjimky mají přímou podporu pouze u tří firem.
Přesto tyto návrhy poslanci podpořili. Více informací
např. zde.
Kompletní přehled otázek a odpovědí včetně dalších údajů o oslovených najdete v přiložených
tabulkách. Data pro výzkum byla sesbírána pomocí aplikace Instant Research výzkumné agentury
Ipsos. Průzkum probíhal od 22. března do 27. března 2017 na reprezentativním vzorku populace
1050 osob.
Více informací Vám poskytne:
Adam Rut – manažer programu Právo na informace, tel: 773 258 112;
adam.rut()osops.cz
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