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Pozměňovací návrh poslance
JUDr. Jana Chvojky

k návrhu poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra
Kudely na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
(sněmovní tisk č. 699)

V čl. I dosavadní text označit jako bod 1 a doplnit body 2 a 3, které znějí:

„2. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti
smlouva, která byla uzavřena za účelem zajištění dodávek léčiv nebo dodávek zdravotnických
prostředků určených k poskytování zdravotních služeb.“.

3. V § 8 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , nejde-li o smlouvy uzavřené za účelem
stanoveným v § 6 odst. 3; v takovém případě se uveřejní alespoň údaje stanovené v § 5 odst. 5
písm. a) až d)“.“.

Odůvodnění:
Návrh si klade za cíl odstranit aplikační problémy zákona v podmínkách specifické praxe
poskytovatelů zdravotních služeb spadajících do působnosti tohoto zákona. Zajištění dodávek
léčiv nebo dodávek zdravotnických prostředků určených k poskytování zdravotních služeb je
v současné době realizováno s vysokou mírou operativnosti, která přispívá na straně
poskytovatelů k efektivnímu nakládání s veřejnými prostředky. Poskytovatelé díky této
operativnosti minimalizují skladové zásoby léčiv a zdravotnických prostředků při zachování
jejich potřebné dostupnosti pro pacienty. V tomto systému dochází k objednávání příslušného
sortimentu několikrát denně s dodací lhůtou obvykle v řádu hodin, děje se tak obvykle
v režimu plně elektronické softwarové komunikace. Při prodloužení dodacích lhůt z důvodu
nutnosti nejdříve zveřejňovat jednotlivé kupní smlouvy by hrozilo zhoršení dostupnosti léčiv
a zdravotnických prostředků pro pacienty; jednotlivé nemocnice by musely navýšit své
skladové zásoby a v důsledku toho v nich vázat i své disponibilní finanční prostředky (podle
velikosti nemocnice typicky v řádu desítek až stovek milionů Kč). Současné nemocniční
lékárny navíc v režimu operativních dodávek pracují už více než 20 let a pro uložení zásadně
vyššího množství zásob nejsou vybaveny prostorově, personálně ani technologicky. Nutnost
blokace zásob distributorem (vzhledem k cenové a šaržové fluktuaci) před zveřejněním kupní
smlouvy je také nereálná a je i v rozporu se zásadami správné distribuční praxe.
Při využití režimu tzv. konsignačních skladů zdravotnických prostředků mají poskytovatelé
zdravotních služeb přístup ke kompletnímu portfoliu zdravotnických prostředků bez nutnosti
předem je pořizovat do majetku, úhrada dodavateli je provedena až na základě spotřeby
(použití) konkrétního typu materiálu.
Návrh v předkládané podobě využívá podrobné jednotkové evidence léčiv a zdravotnických
prostředků na straně poskytovatele a umožňuje naplnění podmínek zákona sdílením těchto
informací.

Navržený pozměňovací návrh nesnižuje míru transparentnosti nastavenou zákonem o registru
smluv; pouze upravuje lhůty účinnosti smluv ve specifickém prostředí poskytovatelů
zdravotních služeb tak, aby případné lhůty nemohly ovlivnit (zejména časovou) dostupnost
zdravotních služeb pro pacienty. Všechny zákonem požadované údaje včetně cen budou
zveřejňovány.

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn částí zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv)

***

§6
Následky uveřejnění

(1) Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv,
nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
(2) Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva,
která byla uzavřena za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně
v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí.
(3) Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti
smlouva, která byla uzavřena za účelem zajištění dodávek léčiv nebo dodávek
zdravotnických prostředků určených k poskytování zdravotních služeb.
***

§8
Společná a přechodná ustanovení
(1) Tento zákon se použije bez ohledu na právo, které je podle mezinárodního práva
soukromého pro smlouvu právem rozhodným.
(2) Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv,
musí být uzavřena písemně, nejde-li o smlouvy uzavřené za účelem stanoveným
v § 6 odst. 3; v takovém případě se uveřejní alespoň údaje stanovené v § 5 odst. 5
písm. a) až d).
(3) Byla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru
smluv, uzavřena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a po nabytí účinnosti tohoto
zákona byla uzavřena dohoda, kterou se taková smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší,
uveřejní se prostřednictvím registru smluv spolu s touto dohodou i dotčená smlouva.
(4) Je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna
podle zákona o veřejných zakázkách, je tím splněna povinnost uveřejnit ji podle zákona

o veřejných zakázkách; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle
tohoto zákona.
(5) Je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna
podle jiného zákona nebo informace z ní mají být uveřejněny podle jiného zákona, je tím
splněna povinnost uveřejnit ji nebo informace z ní podle takového jiného zákona; to platí
obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Pro účely věty první
se jiným zákonem rozumí
a) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jde-li o smlouvu, která má být
zveřejněna podle jeho § 10d,
b) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jde-li o smlouvu, o níž mají
být informace veřejně přístupné prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje
a inovací,
c) koncesní zákon, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné
prostřednictvím rejstříku koncesních smluv,
d) zákon o kolektivním vyjednávání, jde-li o kolektivní smlouvu vyššího stupně, která má být
zpřístupněna Ministerstvem práce a sociálních věcí na jeho internetových stránkách;
povinnost oznámit uložení takové kolektivní smlouvy ve Sbírce zákonů tím není dotčena.
(6) Plnění povinností podle tohoto zákona nepodléhá dozoru nebo kontrole
vykonávaným podle zákonů o územních samosprávných celcích.

***

