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… aneb které mé nápady pan kancléř posvětil
A můžeme zase slavit. Po změně webu sněmovny, zpřístupnění sněmovních dat ve strojově
čitelné podobě a zrušení rozesílání DVD se zápisy ze schůzí, které jsou k dohledání na webu,
se mně a mému týmu zase pár věcí podařilo. Děkujeme, pane kancléři, že jste věnoval
pozornost našim podnětům. Především si ceníme změn, které zmiňujete ve Vaší odpovědi viz
ZDE
.

Děkujeme za tyto největší pokroky:
- Zveřejňování závěrečného účtu o hospodaření Poslanecké sněmovny na webu
sněmovny.

Samotná povinnost zveřejňovat shrnutí výdajů a příjmů sněmovny, tedy plnění rozpočtu vyplývá
ze zákona č. 218/2000 Sb. Sněmovna bohužel toto pravidlo sama nedodržovala. Co to
znamená?
Lidé budou moci lépe kontrolovat to, jak Kancelář Poslanecké sněmovny hospodaří s 1
miliardou korun.
- Sjednocení zápisů z jednání výborů Poslanecké sněmovny i včetně uvedení jména
předkladatele pozměňovacích návrhů.

Co to znamená? Lidé budou moci lépe kontrolovat, kdo předkládá pozměňovací návrh na
výborech. Je ale třeba, aby se pečlivě standardy zápisu dodržovaly ve všech výborech.
- Elektronizace výplatních pásek

Je to maličkost, ale ušetřit čas a několik korun můžeme elektronizací výplatních pásek, které
nyní dostáváme vytištěné a v obálce. Co to znamená? Sněmovna může obálky využít jinak.

A kvůli čemu dalšímu nedáme pokoj…
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Existuje ještě pár věcí, které chceme také změnit:
-

rozklikávací rozpočet
zrušení ubytovacích rekreačních zařízení v Harrachově a Lipnici
distribuci závěrečných účtů jednotlivých kapitol poslancům v elektronické podobě
snížit náklady na právní informační systémy
snížit limit na telefony o 50 %

A další tipy, jak může sněmovna ušetřit, najdete na tomto odkaze ZDE .
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