Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu
návrhu k návrhu zákona o Registru smluv a o změně
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „pozměňovací návrh“)
Návrh právní úpravy:
V § 2 odst. 1 komplexního pozměňovacího návrhu se vkládá písm. o) ve
znění: „obchodní korporace zapsaná ve veřejném rejstříku podle
zvláštního zákona1, která v rozpočtovém roce použije, obdrží nebo
bude hospodařit či spravovat finanční prostředky z veřejných
rozpočtů v celkové výši nad 20 mil. Kč.“
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Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Odůvodnění:
Komplexní pozměňovací návrh k návrhu zákona o registru smluv ukládá
povinnost uveřejňovat smlouvy pouze určitému okruhu subjektů
právnických osob, které hospodaří nebo nakládají s veřejnými prostředky.
Tyto právnické osoby jsou vymezeny v § 2, odst. 1., písm. a až n.
V zájmu zvýšení transparentnosti a kontroly nakládání s veřejnými
prostředky se navrhuje, aby povinnost uveřejňovat smlouvy v registru
smluv měly rovněž korporace, pokud získají dotace, příspěvek či jinou
formu finanční podpory ze státního rozpočtu nebo rozpočtu územně
samosprávného celku.
Jen v roce 2014 vynaložil státní rozpočet na neinvestiční transfery
podnikatelským subjektům 41,51 mld. Kč, na investiční transfery pak
27,09 mld. Kč. V součtu činily transfery podnikatelským subjektům ze
státního rozpočtu 68,60 mld. Kč. Další desítky miliard byly vynaloženy na
transfery uvedeným právnickým osobám z rozpočtů územních
samosprávných celků.
Pozměňovací návrh plně respektuje základní záměr předkladatelů tohoto
návrhu zákona, kterým podle předkladatelů je „požadavek na zveřejňování
smluv, na jejichž základě se nakládá s veřejnými prostředky a veřejným
majetkem“, tzn. dosažení ještě vyššího stupně zprůhlednění nakládání s
prostředky daňových poplatníků, než je tomu doposud.
Z komplexního pozměňovacího návrhu k návrhu zákona o Registru smluv
a jeho odůvodnění není zřejmé, proč mají být výše uvedení příjemci
veřejných prostředků z působnosti zákona o Registru smluv vyloučeni. Pro

zlepšení kontroly nakládání s veřejnými prostředky se proto navrhuje tyto
subjekty do působnosti zákona zahrnout.
Tento pozměňovací návrh proto zpřesňuje definici povinně zveřejňované
smlouvy tak, aby se týkala těch subjektů, které s prostředky z veřejných
rozpočtů nakládají, tzn., že je v daném rozpočtovém roce obdrží či použijí
nebo s nimi budou hospodařit či je spravovat.
Znění pozměňovacího návrhu je zároveň formulováno tak, aby subjekt,
který si je vědom toho, že v rozpočtovém roce již používá prostředky z
veřejných rozpočtů nebo je obdrží v následujícím rozpočtovém roce a
bude tak s nimi hospodařit nebo je spravovat, též v tomto příslušném
rozpočtovém roce povinně zveřejňoval své smlouvy, definované v tomto
návrhu zákona jako povinně zveřejňované smlouvy.
Z důvodu omezení administrativní náročnosti se navrhuje limitovat vznik
povinnosti zveřejňovat smlouvy částkou ve výši 20 milionů korun. Tato
hranice reflektuje skutečnost, že podle Centrální evidence dotací
z rozpočtu (IS CEDR) činila v letech 1999 – 2015 výše dotace čerpané ze
státního rozpočtu v průměru na příjemce s právní formou akciové
společnosti 18 milionů korun.

