Pozměňovací návrh poslance Radka Vondráčka ke sněmovnímu tisku 42 ve znění
komplexního pozměňovacího návrhu poslanců Radka Vondráčka, Jana Chvojky a Jana
Bartoška
1. V § 4 odst. 1 se slova „součást informačního systému o veřejných zakázkách podle zákona
o veřejných zakázkách, která“ nahrazují slovy „informační systém veřejné správy, který“.
2. V § 4 odst. 2 se slova „Ministerstvo pro místní rozvoj“ nahrazují slovy „Ministerstvo
vnitra“.
3. V § 5 odst. 1 se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.
4. V § 5 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Zaslání smlouvy správci registru smluv se provede na elektronickém formuláři
do datové schránky zřízené správci registru smluv pro tento účel. Správce registru smluv
uveřejní elektronický formulář na portálu veřejné správy.
(4) V případě, že je prostřednictvím registru smluv uveřejněna smlouva, správce
registru smluv potvrdí uveřejnění potvrzením, které zašle do datové schránky, ze které mu
byla smlouva zaslána k uveřejnění prostřednictvím registru smluv; zaslání potvrzení se
provádí zpravidla automatizovaně. Správce registru smluv v potvrzení uvede metadata
smlouvy podle odstavce 5 a potvrzení označí svou uznávanou elektronickou značkou a opatří
kvalifikovaným časovým razítkem.“.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 5 až 9.
5. V § 5 odst. 6 (dosavadní odst. 4) se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.
6. V § 5 odst. 7 (dosavadní odst. 5) se slova „odstavce 2“ nahrazují slovy „odstavců 2 až 4“.
7. V § 5 odst. 8 (dosavadní odst. 6) se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.
8. V § 5 se odstavec 9 (dosavadní odstavec 7) zrušuje.
9. V § 7 odst. 2 úvodní části ustanovení se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.
10. V § 7 odst. 2 písm. a) se slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 7“.
11. V § 7 odst. 2 písm. b) se slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 7“.
Odůvodnění:
Pozměňovacím návrhem se upravuje znění návrhu zákona tak, aby správcem registru smluv
bylo Ministerstvo vnitra, přičemž se tato změna zohledňuje ve všech relevantních
ustanoveních. Bude-li správcem registru smluv Ministerstvo vnitra, budou smlouvy do
registru vkládány podle zákona prostřednictvím informačního systému datových schránek, a
proto není třeba, aby součástí zákona bylo zmocnění pro vydání prováděcího právního
předpisu, který by stanovoval způsob zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění.

