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Spuštění registru smluv neboli „od-
temnění“ je velkým vítězstvím Rekon-
strukce státu a všech, koho zajímá, jak 
se u nás hospodaří s veřejnými penězi. 

Finální podoba zákona, stejně jako  
každý kompromis, není bez vady: bylo 
by například půvabné, kdyby účty 
musela odkrýt i společnost ČEZ nebo 
třeba kancelář prezidenta. To se zatím 
nestane, ledaže by to udělaly dobro-
volně, ale i tak: od července vidíme na 
hospodaření tisíců veřejných institucí. 
Jakmile se registr začne plnit smlou-
vami, každý člověk bude mít možnost 
srovnat, za kolik kde obstarávají tisk, 
software nebo třeba úklidové služby. 

Občané uvidí, s kým instituce uzavírá 
smlouvu, co je jejím předmětem, jaké 
jsou podmínky a jaká cena. Kdokoliv, 
kdo má internetové připojení a dost 
trpělivosti, má šanci odhalit případné 
pokusy o podvody či plýtvání a inicio-
vat jejich nápravu. 

Dá se očekávat, že zveřejnění smluv 
povede nejen k prevenci podezřelých 
obchodů, ale také k podstatným úspo-
rám. Tak tomu alespoň bylo v případě 
centrálného registra zmlúv, který 

na Slovensku zavedla vláda Ivety 
Radičové. Úřady díky němu získaly 
srovnání svého hospodaření s hos-
podařením jiných institucí, a tedy 
možnost okopírovat úspěšná řešení 
nebo třeba donutit své dodavatele ke 
kvalitnějším službám či lepší ceně. 

Po prvním roce fungování slovenského 
registru dosáhla úspora ve veřejných fi-
nancích v průměru 30 procent nákladů. 
Podařilo se zastavit například před-
ražený nákup květin na ministerstvu 
školství za 9 milionů EUR. Uvidíme, 
k jakým zlepšením registr povede 
u nás. Slováci nasadili laťku vysoko. #

Pro kontrolu výdajů  
svého města klikni zde
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Prvního července startuje registr smluv. On-line úložiště,  
na které každý úřad nebo třeba státní firma musí nahrávat 

smlouvy, pokud chce, aby byly účinné.

Chcete vědět víc 
o propojování podnikání 
s pomocí společnosti? 
Obraťte se na Frank Bold.www.frankbold.org

Kampaň za odtemnění veřejných financí podpo-
řila i Simona Babčáková.


