POZMĚŇOVACÍ NÁVRH
poslance Milana Urbana
k návrhu 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 699)

1. Čl. I nově zní:

„Čl. I
Změna zákona o registru smluv
V § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), písmeno k) zní:
„k) státní podnik, státní příspěvková organizace nebo obchodní společnost s většinovou
majetkovou účastí státu, které jsou příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci
ze státního rozpočtu ve výši nad 50 000 Kč ročně,“.“.
2. V čl. II se slova „1. července 2016“ nahrazují slovy „jeho vyhlášení“.

Odůvodnění:
Návrh zákona se správně snaží o nápravu neodůvodněné diskriminace národního podniku,
který je podle stávajícího znění zákona o registru smluv povinny zveřejňovat své smlouvy nad
50.000 Kč, zatímco na jeho konkurenty, v nichž mají majetkovou účast soukromoprávní
osoby, se zákon o registru smluv logicky nevztahuje.
Účelem zákona o registru smluv je především zajištění transparentnosti nakládání
s veřejnými prostředky. Vedle národního podniku podnikají v konkurenčním prostředí i další
státní subjekty, které nejsou příjemci dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního
rozpočtu ve výši nad 50 000 Kč ročně, které však jsou dle stávajícího znění zákona povinny
zveřejňovat své smlouvy nad 50 000 Kč, zatímco na jejich konkurenty, v nichž mají
majetkovou účast soukromoprávní osoby, se zákon nevztahuje. Plnění povinností tohoto
zákona přitom postaví tyto státní subjekty do nevýhodné pozice ve srovnání s jejich
konkurenty, soukromými subjekty, které nejsou zatíženy povinností své smlouvy zveřejňovat.
Povinnost zveřejňování smluv prakticky odkryje strukturu dodavatelsko-odběratelských
vztahů těchto subjektů, což v dlouhodobém horizontu povede ke snížení jejich
konkurenceschopnosti, zhoršení hospodářských výsledků a může vést i k jejich zrušení
a zániku.
Předkládaný pozměňovací návrh si z uvedených důvodů klade za cíl zprostit povinnosti
zveřejňovat své smlouvy vedle národního podniku také státní podniky, příspěvkové
organizace a ty obchodní korporace, v nichž má stát (nebo územní samosprávný celek)

většinovou majetkovou účast a které nejsou příjemcem veřejných zdrojů ve smyslu zákona
upravujícího veřejné zakázky (limit do 50 000 Kč ročně).

