Pozměňovací návrhy 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 699)

Vložit nový bod:
„ V § 3 odst. 2 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:
„m) smlouvu uzavřenou podnikatelem v rámci běžného obchodního styku a předmětu činnosti nebo
podnikání zapsaného v obchodním rejstříku s jinou smluvní stranou než je povinná osoba podle § 2
odst. 1.“.“.

Odůvodnění:
Pozměňovací návrh řeší nedokonalost současného znění zákona o registru smluv, který diskriminuje
podnikatelské subjekty na základě vlastnictví. Tento stav zakládá protisoutěžní charakter, kdy subjekt
se stejnou podnikatelskou činností je znevýhodněn pouze na základě vlastnictví. Je třeba
připomenout, že tento problém neřeší ani začerňování smluv, neboť to samo o sobě přináší náklady
na právníky, kteří by museli posuzovat, co lze považovat za obchodní tajemství, ale rovněž, jak
připomíná ÚOHS někdy i samotný fakt s kým je uzavřena smlouva může mít protisoutěžní charakter.
Zveřejňování obchodních smluv by poškozovalo stát, obce i kraje.
Podnikatelské subjekty ve vlastnictví státu, krajů či obcí budou nadále zveřejňovat smlouvy, které
nesouvisí s předmětem podnikání.
Podobné ustanovení existuje i na Slovensku, kde je povinné rovněž zveřejňování smluv, v zákoně o
slobodě informácií 211/2000 v § 5a odst. 2.

Úplné znění dotčených ustanovení ve zkrácené podobě:
§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. e), k), l) nebo n), s výjimkou smluv uzavřených na základě zadávacího řízení podle
zákona o veřejných zakázkách,
f) smlouvy, objednávky a faktury, které se týkají činnosti orgánů, jejich členů a organizačních složek
státu uvedených v § 8 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a činnosti správců jejich kapitol,
g) 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,
h) 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,
i) smlouvu, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo
nižší,
j) smlouvu, která je uzavřena s autorem nebo výkonným umělcem v souvislosti s autorským dílem
nebo uměleckým výkonem,
k) smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a
smlouvu o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování podle
antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o
ochraně veřejného zdraví, které jsou uveřejňovány podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
l) smlouvu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost,
příspěvková organizace touto obcí zřízená nebo právnická osoba, v níž má taková obec sama nebo s
jinými takovými obcemi většinovou účast. ,
m) smlouvu uzavřenou podnikatelem v rámci běžného obchodního styku a předmětu činnosti nebo
podnikání zapsaného v obchodním rejstříku s jinou smluvní stranou než je povinná osoba podle § 2
odst. 1.

