Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu „registr
smluv“ Sněmovní tisk 42.
Poslanec Bc. Jan Klán
§3
Výjimky z povinnosti uveřejnění
(1) Prostřednictvím registru smluv se neuveřejňují informace, které nelze poskytnout při
postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.
(2) Povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv se nevztahuje na
a) smlouvu vzniklou v rámci právního jednání s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své
podnikatelské činnosti; to neplatí, jde-li o převod vlastnického práva osoby uvedené v § 2 odst. 1
k hmotné nemovité věci,
b) technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu
jednotkových cen, vzor a výpočet,
c) smlouvu, která se týká činnosti zpravodajských služeb a Generální inspekce bezpečnostních sborů
nebo činnosti orgánů činných v trestním řízení při předcházení trestné činnosti, vyhledávání nebo
odhalování trestné činnosti nebo stíhání trestných činů nebo zajišťování bezpečnosti nebo obrany
České republiky,
d) smlouvu, jejíž plnění je prováděno převážně mimo území České republiky,
e) smlouvu uzavřenou adhezním způsobem, jejíž smluvní stranou je právnická osoba uvedená v § 2
odst. 1 písm. b) , e) , f) , k) , h) , l) nebo n), s výjimkou smluv uzavřených na základě zadávacího
řízení podle zákona o veřejných zakázkách,
f) smlouvu uzavřenou na komoditní burze, na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu,
v dražbě nebo v aukci anebo jiným obdobným postupem, s nímž je spojen zvláštní způsob přechodu
nebo převodu vlastnického práva,
g) smlouvu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je akciová společnost, jejíž cenné papíry byly přijaty
k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, jde-li o akciovou společnost,
v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky
většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby,
h) smlouvu, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo
nižší,
i) smlouvu, která je uzavřena s autorem nebo výkonným umělcem v souvislosti s autorským dílem
nebo uměleckým výkonem.

Odůvodnění: § 3
Výjimky z povinnosti uveřejnění
Považujeme za nezbytné rozšířit výjimku i na osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. b), f) a h),
neboť i obec, dobrovolný svazek obcí či příspěvkové organizace územního samosprávného

celku mohou provozovat činnosti, při nichž se uzavírá velké množství adhezních smluv
s podnikateli, které se neliší od smluv uzavíranými s nepodnikateli a tedy nezveřejňovanými –
jde např. o provoz obecních vodovodů, tepláren, svoz odpadů apod. Navíc na základě petice
starostové proti registru smluv jsem se rozhodl předložit tento pozměňovací návrh. Tento
návrh je zpracován na základě připomínek Svazu měst a obcí.
V paragrafu 3, odstavci 2 písmeno e se doplňují nová písmena b), f), a h).

