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Vnitřní bezpečnost a korupce  
 

Budete prosazovat kriminalizaci - postihování uživatelů drog? 

Není účelem postihovat uživatele drog, ale dealery drog. Uživatel drogy ovlivňuje pouze svoje zdraví, 

sám si rozhoduje o tom, co považuje pro svoje zdraví za prospěšné, dealer bohužel zasahuje a 

rozhoduje a ovlivňuje zdraví jiných, bohužel i dětí.  

 

Budete v ČR prosazovat legalizaci marihuany?  

Jakákoliv legalizace drog v jediné zemi samostatně by vedla k drogové turistice z mnoha zemí do 

oblasti, kde by byla drogová politika nejvíce benevolentní.  

Tato rozhodnutí nejsou tedy problémem pouze jedné politické scény jednoho státu. Jsme vázáni 

navíc mezinárodními smlouvami, respektujeme mezinárodní odbornou klasifikaci drog. Společný 

postup zemí v prostoru Evropy je nezbytný.  

 

Podpoříte volný prodej marihuany a vznik cofeeshopů?  

Problematika coffeeshopů je známa z Nizozemí. Zásadním problémem se vždy jevila velmi obtížná 

kontrola dodržování pravidel při částečném uvolnění možnosti legálně prodávat marihuanu, kdy 

následně docházelo i k prodeji jiných drog. Následně po uvolnění podmínek došlo k zvýšení 

nelegálního prodeje drog. Zřízení coffeeshopů nepovažujeme za prozíravé řešení.  

 

Připouštíte, že konopí má léčebné účinky a budete podporovat možnost pěstování 

konopí pro léčebné účely? 

Ano, otázka využití marihuany k léčebným účelům je předmětem dlouhodobé diskuse odborné 

veřejnosti. Zcela jistě může mít konopí svoje individuální léčebné účinky, proti využití konopí pro 

léčebné účely nelze nic namítat. Známé jsou možnosti mastí, inhalací, čajů, pečiva s podílem konopí 

apod.  

Potíž při realizaci tohoto chvályhodného úmyslu spočívá ve zneužívání pěstování a obchodování 

s konopím pro jiné účely než pro léčbu.  

 

Souhlasíte s protikorupčním balíčkem, který navrhlo ministerstvo vnitra? 

Jsme přístupni k diskusi o všech návrzích, které budou položeny na stůl a budou mít za cíl zúžit 

korupční prostředí v naší zemi. Zkušenosti ze zavedeného institutu korunního svědka v jiných 

státech ukazují, že tato forma může napomoci odhalování trestných činů.  
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Jste pro to, aby byl korunní svědek zbaven trestní odpovědnosti v případě, že pomůže 

v řešení kauzy? 

Nelze asi paušálně navrhnout, aby byl korunní svědek bez ohledu na spáchané trestné činy, zcela 

zbaven trestní odpovědnosti. Možnost zhodnotit, o jaký typ trestného činu se jednalo a umožnit 

prominutí či snížení trestu, by měla být u každého případu individuální. 

 

Souhlasíte se zřízením institutu agenta provokatéra? 

Agent provokatér je institut na první pohled pozitivní, ale skýtá nevýhody a úskalí. U korupčního 

jednání nelze ověřit z jiného zdroje pravdivost a skutečnost jednání agenta i druhé strany. Agent bez 

kontroly se tedy může sám stát předmětem korupce bez možnosti zkontrolovat a dokázat jednání. U 

agentů v prostředí organizovaného zločinu lze průběžně ověřovat jejich tvrzení, zjištění a práci, neb 

se jedná o dlouhodobé působení a nikoliv o jednorázové setkání pouze dvou osob. Dále lze 

konstatovat, že případy v nedávné době ukazují, že korupci lze odhalovat a dokumentovat bez státem 

organizované provokace. Stát by měl zajišťovat občanům služby a servis, neměl by se uchylovat 

k činnosti mimo zákon. 

 

Je třeba zpřísnit azylovou politiku ČR anebo naopak ji více otevřít?  

Azylová politika by neměla být ani zbytečně přísná a byrokratická, ale neměla by být ani nejasná a 

benevolentní s ohledem na nutnost vyloučit rizika současného světa (např. terorismus... ). Naše 

azylová politika je postavena na dobrých základech, ale přesto by bylo třeba ji zpřesnit a zrychlit. 

 

Jak hodnotíte funkci datových schránek? 

Mnoho subjektů má různé zkušenosti pozitivní či negativní se svými datovými schránkami. Datové 

schránky jsou projekt, který zcela jistě musí pokračovat a být kvalitně aplikován do celé společnosti. 

Usnadní mnohé činnosti mezi státní správou a občany a firmami. Je jisté, že současný stav je 

začátkem celého procesu a zcela jistě je stále co vylepšovat a napravovat. 

 

Připravuje TOP 09 nějaký program integrace cizinců žijících v ČR?  

Problematika cizinců bude řešena komplexně. Považujeme za naprosto nutné zohlednit politické, 

ekonomické i bezpečnostní aspekty. Na základě zkušeností z jiných vyspělých zemí víme, že je nutné 

zajistit koordinaci a také propojit spolupráci konzulární služby a Cizinecké policie. Jednotlivé útvary 

cizinecké policie by mohly být převedeny pod krajská policejní ředitelství. Tím sledujeme zvýšení 

efektivity řízení a zejména objektivitu správního rozhodování.  
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Jaké perspektivy by měli mít cizinci na českém trhu práce? Je možné zamezit tomu, 

aby cizinci raději před úřady nevolili cestu do šedé ekonomiky?  

Konzervativní přístup k problému spočívá zejména ve vytvoření jasných a jednoduchých pravidel, 

aby cizinci mohli svoji agendu vyřizovat co možná nejvíce sami bez zprostředkovatelů, aby nebyli 

vystaveni neseriozním podmínkám a tlakům. K tomu, aby cizinec byl co nejvíce sám schopen 

vyřizovat potřebné záležitosti, je třeba i klást důraz na jazykové schopnosti těchto osob. 

 

Jaké jsou plány vaší strany pro boj s korupcí? 

Je nezbytné co nejvíce odbourat neprůhledné prostředí v oblasti veřejných zakázek, snížit 

byrokratické postupy, zvýšit veřejnou kontrolu. K tomu navrhujeme dostupnost zadávací 

dokumentace veřejných zakázek v elektronické podobě na internetu, zveřejnění smluv s vítězem do 

30 dnů od uzavření smlouvy včetně dodatků, uchazeč o veřejnou zakázku se nebude smět odvolávat 

na obchodní tajemství, všude, kde to lze, chceme zavést elektronické aukce. 

 

Máte návrh jak omezit možnost ovlivňování členů výběrových komisí?  

Členové hodnotících komisí u zakázek nad 50 mil. by byli losováni z minimálně dvojnásobného 

počtu nominovaných, o každém jednání o veřejné zakázce či otázkách souvisejících s veřejnou 

zakázkou bude muset být pořízen zápis a veřejná správa by musela být u jednání zastoupena 

minimálně dvěma zástupci.  

 

Jaký smysl má návrh povinnost určitou část zakázky realizovat vlastními kapacitami 

vítěze veřejné zakázky?   

Navrhujeme, aby uchazeč o veřejnou zakázku musel garantovat minimálně 30 % realizace zakázky 

vlastními kapacitami za účelem omezení možnosti předprodávání zakázek. Tím neomezujeme 

možnost soutěžících subjektů uzavírat konsorcia na danou zakázku, ale chceme, aby silné firmy 

nevstupovaly do výběrových řízení a potom na zakázku vyčlenily pouze jednu odpovědnou osobu a 

celou kapacitu zakázky realizovaly subdodávkami.  

 

Zpřísníte podmínky pro průhlednost hospodaření politických stran?   

U politických stran chceme povinnost zveřejnění rozpočtů volebních kampaní a financování 

kampaní bude přes jeden transparentní účet. TOP 09 jako jediná politická strana zveřejňuje svoje 

dárce průběžně, nikoliv až na konci účetního období. Chceme, aby toto byla povinnost pro všechny 

politické subjekty. Na vrcholné pozice ve státní správě a ve státem ovládaných firmách budou ve 

všech případech bez výjimky pořádána otevřená výběrová řízení.  
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Jaké změny budete prosazovat v rámci policie ČR? 

Prioritní opatření opět souvisí s korupcí a ekonomickou kriminalitou. Proto považujeme za jednu 

z priorit, aby složité trestní ekonomické kauzy, složité případy korupce a klientelismu byly 

vyšetřovány specialisty. Stejně tak i soudní proces by měl být u těchto složitých případů v rukou 

specializovaných soudních senátů, jejichž členové budou mít patřičné vzdělání, zkušenosti a odborné 

zázemí.  

 

Co je podle vás největším problémem, či chybou v oblasti policie a vnitra? 

S atmosférou v policii, s hrdostí poctivých policistů na svou práci a kvalitou sboru souvisí kvalitní 

inspekce. V této oblasti považujeme za nutné zřídit generální inspekci ozbrojených bezpečnostních 

sborů jakožto orgánu nezávislého na ministerstvu vnitra.  

 


