Chronologie příběhu registru smluv
12. 10. 2011

Jan Farský představil úmysl zavést registr smluv během novelizace zákona o veřejných
zakázkách1, která měla vstoupit v účinnost na počátku roku 2012.

04. 11. 2011

Registr smluv nezískal potřebnou podporu a v druhém čtení byl nakonec předložen
pouze návrh týkající se rozkrývání vlastníků příjemců veřejných zakázek.

21. 05. 2012

Jan Farský předložil do legislativního procesu zákon o registru smluv, který obsahoval
základní nutné předpoklady a týkal by se rovněž ČEZu.2

Duben 2013

Uskutečnil se odborný seminář za účastí Jana Farského a bývalé premiérky Slovenska
Ivety Radičové, na které byly představeny a diskutovány podrobnosti ohledně
fungování registru smluv. 3

Červen 2013

Padla vláda Petra Nečase s ní projednávání zákona o registru smluv.4

Září 2013

163 poslanců před volbami veřejně slíbilo, že zákon podpoří včetně sankce neplatnosti
smlouvy.

04. 12. 2013

Jan Farský a dalších 73 poslanců představilo poslanecký návrh zákona o registru smluv,
který byl všem poslancům rozeslán 4. 12. 2013.5

13. 12. 2013

Představena byla koaliční smlouva, jejíž součásti byl i závazek přijetí registru smluv.6

21. 1. 2014

Zákon o registru smluv byl projednán a schválen v prvním čtení, i když byl podroben
poměrně tvrdé kritice.7

Jaro 2014

Poslanci se zákonem zabývali ve výborech. Velká část požadovala zákon zamítnout a
vypracovat znovu. Kompromisem po jednání s Rekonstrukcí státu byla výzva, aby
návrh na bázi předlohy Jana Farského komplexně upravila vládní koalice.8

Červenec 2014

Zástupci Rekonstrukce státu jednali s premiérem, kterému předložili analýzu. Premiér
pověřil Ministerstvo vnitra, aby zpracovalo kompromisní návrh.

15. 08. 2014

Ministerstvo vnitra představilo verzi zákona o registru smluv, kterou Rekonstrukce
státu ostře kritizovala. Tato nová ministerská verze rušila pravidlo „nezveřejněná
smlouva je neplatná smlouva“, zaváděla řadu výjimek, vyloučené byly příspěvkové
organizace atd.

Leden 2015

Vzniká nový minimalistický návrh stále odpovídající původním předpokladům,
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https://www.youtube.com/watch?v=i5TFtVSoN4Q
https://www.youtube.com/watch?v=DLSAskB0d08
https://www.youtube.com/watch?v=aZGXVVi4XNY
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Necas-padl-Rezignuje-z-cela-strany-i-vlady-275881
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=42&sp=1
http://zpravy.idnes.cz/text-koalicni-smlouvy-06h-/domaci.aspx?c=A131213_100441_domaci_hv
http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/005schuz/5-1.html#53
http://www.isvs.cz/navrh-zakona-o-registru-smluv-byl-konecne-schvalen/

nicméně postupně ústupky – například výjimka pro ČEZ.9
28. 04. 2015

Rekonstrukce státu spustila kampaň se známými osobnostmi a zveřejnila
„Encyklopedii registru smluv“.10

08. 07. 2015

Zákon o registru smluv se po dlouhém odkládání konečně dostal do druhého čtení
včetně 50 pozměňovacích návrhů.11

18. 09. 2015

Sněmovna schvaluje návrh registru smluv ve znění návrhu vládní koalice se 4
pozměňovacími návrhy.12

22. 10. 2015

Senát vrátil zákon o registru smluv zpět Poslanecké sněmovně s vlastním
pozměňovacím návrhem, který by zrušilo opatření „nezveřejněná smlouva neplatná
smlouva“ a přineslo by řadu dalších komplikací. 13

24. 11. 2015

Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a konečně schválila funkční podobu registru
smluv.14
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http://www.isvs.cz/navrh-zakona-o-registru-smluv-byl-konecne-schvalen/
http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/9403-prectete-si-encyklopedii-zakona-o-registru-smluv
http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/9473-poslanci-projednali-odtemneni-schvalovat-ho-chteji-v-zari
http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/9502-poslanci-schvalili-odtemneni
http://zpravy.idnes.cz/senat-statni-smlouvy-budou-platne-i-kdyz-nebudou-v-registru-prg/domaci.aspx?c=A151022_211615_domaci_fer
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/registr-smluv-prosel-poslanci-odmitli-oklestenou-senatniver/r~844d004a92c911e5b6cc002590604f2e/

