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Na čtyři nejkřiklavější navržené výjim-
ky ze zákona o registru smluv upozor-
nila Rekonstrukce státu – platforma 
téměř dvaceti nevládních organizací, 
které se zabývají tématy dobrého 
vládnutí, transparentnosti a odpověd-
né veřejné správy. Umístila plakáty 
a billboardy v místě regionálních 
kanceláří poslanců, kteří výjimky na-
vrhli. Jako největší „zatmívači“ jsou na 
nich zobrazeni Milan Urban (ČSSD), 
Jan Mládek (ČSSD), Václav Snopek 
(KSČM) a Jan Bartošek (KDU-ČSL). 
Tyto a další výjimky najdete na webo-
vé stránce www.zatmivaci.cz.

„Nejsme rádi, že musíme používat zrov-
na kampaň na billboardech, které často 
hyzdí krajinu i předvolební soutěž, 
ale v tomto případě jsme po 4 letech 
argumentace vyčerpali prostředky, jak 
přibrzdit lobbistickou sílu podniků pod 
správou státu a samosprávy,“ vysvět-
luje Karel Gargulák z organizace Oži-
vení, která je jednou z členských orga-
nizací Rekonstrukce státu. Billboardy 
jsou na světě díky podpoře společnosti 
STUDeNT AGeNcy a dalších dlouho-
dobých dárců Rekonstrukce státu.

Zákon o registru smluv začal platit od 
1. července, první rok zatím v testova-
cím období, ve kterém nebudou uplatňo-
vány sankce za nezveřejněné smlouvy. 
O navržených výjimkách budou poslanci 
jednat zřejmě během zářijové a říjnové 
schůze. Poslanci se často rozhodují podle 
nálad veřejnosti. Na stránce www.
zatmivaci.cz se proto můžete zapojit  
do jejich přesvědčování a sledovat 
pokračování dobrodružného příběhu 
zákona o velkém Odtemnění státu.  # 

Za co stát utrácí?  
Zatmívači to chtějí utajit

TeXT: Václav ZeMAN, Rekonstrukce státu ● iLUSTRAce: Lucie LOMOVÁ 

Začalo velké odtemnění státu – všechny veřejné útraty  
mají být nyní vidět na internetu. Z hlubin poslanecké  

sněmovny se však ihned vynořili Zatmívači – poslanci,  
kteří požadují řadu výjimek, které mohou zákon potopit.   

Podaří se jim to a zůstane z odtemnění jen název?

Chcete, aby se stát choval 
transparentně a na státní 
výdaje bylo vidět? Obraťte 
se na Frank Bold.www.frankbold.org

Obrázek z komiksu Odtemnění od známé výtvarnice 
Lucie Lomové, v němž ztvárnila příběh zákona o re-
gistru smluv až do jeho podzimního přijetí poslanci.


