Statut Klubu pro transparentnost – SZ/PIR a Nestraníci
I. Poslání
Posláním „Klubu pro transparentnost – SZ/PIR a nezávislí“ (dále jen Klub) je prosazovat
takové změny legislativy, které přispívají k vnímání České republiky jako i) právního státu,
v němž mají občané reálnou možnost se domoci spravedlnosti a ii) svrchovaného státu
uznávajícího mezinárodní závazky a fungujícího účelně, hospodárně a efektivně.
II. Hodnoty
Členové Klubu respektují tradiční evropské hodnoty a usilují o jejich ochranu. Činnost Klubu
vychází z přesvědčení, že stát má chránit lidskou důstojnost, má dbát na ochranu slabších a na
ochranu životního prostředí, má důsledně potírat nežádoucí společenské jevy, má podporovat
na praxi orientované vzdělávání a má vytvářet prostředí pro rozvoj podnikání a prosperitu
obcí i regionů. Členové klubu uplatňují v rámci legislativního procesu proaktivní přístup.
III. Činnost
1. Klub bude podporovat zavádění protikorupčních opatření, které doporučuje iniciativa
Rekonstrukce státu s výjimkou případů, kdy bude předmětný návrh novely kromě
pozitivních změn obsahovat i ustanovení nekonformní s Ústavou České republiky
nebo s hodnotami, které klub reprezentuje.
2. Klub bude podporovat přijetí takové verze zákona o obecném referendu, která nebude
klást překážky pro konání referend o důležitých celospolečenských otázkách. Klub
bude prosazovat transparentní postupy při nominacích do rad veřejnoprávních médií.
Klub bude podporovat přijetí novely zákona o svobodném přístupu k informacím,
která zajistí efektivní vymahatelnost práv na informace.
3. Klub bude při vnitřním chodu Senátu prosazovat rovnoměrné zastoupení zástupců
klubů ve vedení jednotlivých výborů, bude usilovat o efektivní nakládání s prostředky
určenými na služební cesty a pokusí se prosadit podmínění výplaty náhrad na cestovné
účastí při hlasování na plénu Senátu. Dále bude Klub….
IV. Vedení klubu
1. Za klub jedná předseda klubu, který je volen na dobu jednoho roku, tajnou volbou a
největším počtem hlasů. Při rovnosti hlasů se uplatní zásada seniority. Stejná pravidla
se uplatní i při volbě místopředsedy klubu. Místopředseda klubu zastupuje předsedu
klubu v době jeho nepřítomnosti, která musí být s předstihem oznámena.
2. V prvním roce činnosti klubu je předseda klubu volen ze senátorů zvolených zvláště
s podporou Strany zelených (dále též Zelení). Pro druhý rok činnosti klubu je předseda
klubu volen ze senátorů zvolených také s podporou Pirátů. Místopředseda klubu je
volen ze senátorů (senátorek), kteří nebyli zvoleni s podporou Pirátů a/nebo Zelených.
3. Předsedovi klubu je podřízen(a) expert(ka) na PR, který(á) připravuje mediální
prezentaci činnosti klubu, organizuje eventy apod. Místopředsedovi klubu je
podřízen(a) asistent(ka), který(á) zabezpečuje vnitřní agendu včetně vedení účetnictví.

V. Výběrová řízení
1. Předseda klubu vyhlásí do 14-ti dnů od ustavení klubu výběrové řízení na obsazení
pozice expert(ka) na PR a asistent(ka) klubu s tím, že lhůta pro podání přihlášek bude
minimálně 14 dnů. Hodnocení uchazečů proběhne do 14-ti dnů od podání přihlášek.
2. Přihlásí-li se na některou z pozic více než 10 uchazečů, každý člen klubu vybere
nejvýše 2 osoby, s nimiž bude proveden ústní pohovor. Na základě pohovoru přidělí
každý člen klubu každému uchazeči body v rozpětí 0 až 10. Pozice experta na PR i
pozice asistenta klubu může být vykonávána jen osobou s největším počtem bodů.
3. Získá-li vítězný(á) uchazeč(ka) 30 až 50% možných bodů, bude s ním uzavřena
smlouva o výkonu příslušné činnosti pouze na dobu 1 roku. Získá-li vítězný(á)
uchazeč(ka) méně než 30% možných bodů, výběrové řízení se opakuje. Do doby
nalezení osoby s vyšším bodovým hodnocením bude výkonem činností pověřen(a)
uchazeč(ka), který(á) získal(a) nejvíce bodů v původním výběrovém řízení.
VI. Rozpočet klubu
1. Výdaje na pozici expert(ka) PR nepřekročí částku 24 000 korun, výdaje na pozici
asistent(ka) nepřekročí částku 16 000 korun, a to v obou případech při úvazku 80
hodin měsíčně. V případě, že ve výběrových řízeních na obsazení uvedených pozic
zvítězí stejná osoba, limity měsíčních výdajů podle předchozí věty se sčítají.
2. Každý člen Klubu může z prostředků Klubu použít až 20 000 korun ročně na
zpracování podkladů k připravovaným změnám legislativy. V případě, že se na
přípravě legislativní změny podílí více členů Klubu, částka podle předchozí věty se
násobí počtem senátorů nebo senátorek, kteří na přípravě spolupracují.
3. Nad rámec výdajů podle předchozího bodu může každý(á) člen(ka) Klubu navrhnout
čerpání prostředků Klubu i na jiné účely, než je příprava legislativy. Mají-li plánované
výdaje přesáhnout částku 20 000 korun, vyžaduje se k jejich schválení souhlas většiny
členů klubu. V případě, že plánované výdaje nepřekročí částku 20 000 korun, postačí
ke schválení těchto výdajů souhlas předsedy a místopředsedy klubu.
VII.

Komunikace stanovisek

1. Stanoviska k legislativním změnám nebo politickým otázkám může předseda nebo
místopředseda Klubu prezentovat jako společné stanovisko Klubu pouze v případě
souhlasu většiny jeho členů s tím, že členové Klubu musí být s obsahem stanoviska
seznámeni v dostatečném časovém předstihu a souhlas prokazatelně vyjádřit.
2. V případě, že některý člen Klubu se stanoviskem (částečně) nesouhlasí, má právo na
jeho doplnění o své vyjádření. Obdobný postup se použije v zásadních otázkách při
interní komunikaci vůči jiným senátním klubům, výborům nebo vedení Senátu.

