Pozměňovací návrh 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)

1. V § 2 odst. 1 se na konci písmene n) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o),
které zní:
„ústav, nadace, nadační fond a obecně prospěšná společnost, která v rozpočtovém roce
obdrží, použije, spravuje nebo hospodaří s finančními prostředky z veřejných rozpočtů v
celkové výši přesahující 2 mil. Kč.“.
Odůvodnění:
V zájmu zvýšení transparentnosti a kontroly nakládání s veřejnými prostředky se navrhuje,
aby povinnost uveřejňovat smlouvy v registru smluv měly rovněž nestátní neziskové
organizace (ústav, nadace, nadační fond a obecně prospěšná společnost), pokud získají
dotace, příspěvek či jinou formu finanční podpory ze státního rozpočtu nebo rozpočtu územně
samosprávného celku. Jen v roce 2014 vynaložil státní rozpočet na neinvestiční transfery
nestátním neziskovým organizacím 13,34 mld. Kč. Další stovky milionů byly vynaloženy na
transfery uvedeným právnickým osobám z rozpočtů územních samosprávných celků.
Tento pozměňovací návrh proto zpřesňuje definici povinně zveřejňované smlouvy tak, aby se
týkala subjektů, které s prostředky z veřejných rozpočtů nakládají, tzn., že je v daném
rozpočtovém roce obdrží či použijí nebo s nimi budou hospodařit či je spravovat.
Znění pozměňovacího návrhu je zároveň formulováno tak, aby subjekt, který si je vědom toho,
že v rozpočtovém roce již používá prostředky z veřejných rozpočtů nebo je obdrží v
následujícím rozpočtovém roce a bude tak s nimi hospodařit nebo je spravovat, též v tomto
příslušném rozpočtovém roce povinně zveřejňoval své smlouvy, definované v tomto návrhu
zákona jako povinně zveřejňované smlouvy.
Z důvodu omezení administrativní náročnosti se navrhuje limitovat vznik povinnosti
zveřejňovat smlouvy částkou ve výši 2 milionů Kč. Tato hranice reflektuje skutečnost, že podle
Centrální evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR) činila v letech 1999 – 2015 výše dotace
čerpané ze státního rozpočtu v průměru na příjemce s právní formou spolku, nadace,
nadačního fondu, ústavu nebo obecně prospěšné společnosti činila cca 1,5 milionu Kč. Díky
zavedení uvedeného limitu tak nebudou administrativně zatěžovány zejména menší nevládní
organizace.

