PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
2016
VII. volební období
___________________________________________________________

Pozměňovací návrh poslance

MUDr. Pavla Antonína

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 § 2 odst. 1 písm. m) se slovo „nebo“ zrušuje.
3. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno o),
které zní:
„o) poskytovatel zdravotních služeb, který je ve smluvním vztahu k alespoň jedné zdravotní
pojišťovně.“.

Odůvodnění:
Návrh rozšiřuje okruh subjektů, na které se vztahuje povinnost zveřejňovat smlouvy
prostřednictvím registru smluv o všechny poskytovatele zdravotních služeb, kteří jsou
ve smluvním vztahu k alespoň jedné zdravotní pojišťovně. Již podle stávajícího znění zákona
jsou mezi povinné subjekty zařazeny státní příspěvkové organizace, tj. mimo jiné také státem
řízení poskytovatelé zdravotních služeb (zejména fakultní nemocnice), popř. také právnické
osoby, v nichž má územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast, což mohou být
kupř. krajské nemocnice. Pozměňovací návrh tak odstraňuje neodůvodněný rozdíl mezi
těmito poskytovateli zdravotních služeb a dalšími poskytovateli, kteří jsou také příjemci
finančních prostředků ze systému veřejného zdravotního pojištění. Bude tak zajištěna vyšší
transparentnost finančních toků veřejných prostředků systému veřejného zdravotního
pojištění, které představují hlavní zdroj příjmů zmíněných poskytovatelů zdravotních služeb.

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), ve znění sněmovního tisku č. 699 a uvedeného pozměňovacího
návrhu

***
§2
Uveřejňované dokumenty
(1) Prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva,
jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je
a) Česká republika,
b) územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně
členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
c) státní příspěvková organizace,
d) státní fond,
e) veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
f) dobrovolný svazek obcí,
g) regionální rada regionu soudržnosti,
h) příspěvková organizace územního samosprávného celku,
i) ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
j) obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
k) státní podnik nebo národní podnik,
l) zdravotní pojišťovna,
m) Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
n) právnická osoba, 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., nebo
o) poskytovatel zdravotních služeb, který je ve smluvním vztahu k alespoň jedné
zdravotní pojišťovně.
(2) Odstavec 1 se nevztahuje na právnickou osobu založenou podle jiného než českého

práva, která působí převážně mimo území České republiky.

