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POZMĚŇOVACÍ NÁVRH
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)

A
Čl. I se doplňuje takto:
V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:
„m) smlouvu, jejímž předmětem je nakládání s výbušninou1 nebo zařízením či
objektem určeným k její výrobě nebo skladování.“
1

§ 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní
báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Důvodová zpráva
Zákon o registru smluv ve svém § 3 obsahuje seznam smluv, které jsou vyňaty z povinnosti
jejich zveřejnění, přičemž důvody k tomuto vynětí jsou různé. Důvodem, který by při stávající
mezinárodní situaci neměl být opomíjen, nýbrž měl být prvním v řadě, je bezpečnost České
republiky a jejích občanů.
Proto se navrhuje vyjmout z působnosti zákona smlouvy, jejichž předmětem je nakládání s
výbušninami. Zveřejnění takové smlouvy představuje potenciální ohrožení České republiky a
jejích občanů, neboť veřejně přístupnými se za stávající právní úpravy mohou stát kupříkladu
údaje o tom, kde se výbušnina vyrábí, o jaký druh jde, komu se prodává či kam a kdy se
dopravuje. Ze stejných důvodů se navrhuje, aby z uveřejnění byly vyňaty i smlouvy týkající
se zařízení nebo objektů určených k výrobě nebo skladování výbušnin.
Stávající ochrana prostřednictvím skrytí obchodního tajemství (§ 5 odst. 6) je zcela
nedostatečná, neboť nelze paušálně prohlásit, že každá informace týkající se např. místa
1

dodání výbušniny či data jejího převozu je informací tvořící obchodní tajemství. Takové
informace většinou konkurenčně významné nebudou, a budou tudíž povinně zveřejňovány.
Současně upozorňuji na skutečnost, že dostatečnou ochranu z důvodu bezpečnosti
neposkytuje ani § 3 odst. 1 s odkazem na zákon o svobodném přístupu k informacím.
B
Pozměňovací návrh k části I. usnesení č. 250 hospodářského výboru z 35. schůze ze dne
16. března 2016

1 - v bodu 2 se slova „obchodní korporace založené“ nahrazují slovy „smlouvu uzavřenou
obchodní korporací založenou“.
Odůvodnění:
K bodu 1: Úprava pozměňovacího návrhu tak, aby korespondovalo znění písmene
h) s návětím. Výjimka se vztahuje na uzavírané smlouvy, nikoli osoby, které je uzavírají.
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