Pozměňovací návrh poslance Vladislava Vilímce 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. Alternativa A
V § 2 odst. 1 se zrušuje stávající písmene e) včetně textu.
Následující písmena se přeznačí.
Alternativa B
V §3 odst. 2 se doplňuje nové písmeno m) které zní
„m) smlouvu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je
dobrovolný svazek obcí, jehož členem není obec
s rozšířenou působností.“.

Odůvodnění pozměňovacího návrhu
Již při projednávání zákona o registru smluv byl podáván
pozměňovací návrh k osvobození dobrovolných svazků obcí z
povinnosti registrovat smlouvy podle tohoto zákona. Hlavním
důvodem je minimální administrativní aparát většiny
dobrovolných svazků obcí. Dobrovolné svazky obcí na rozdíl od
větších měst si z finančních důvodů takovou administrativní
oporu nemohou dovolit. Již teď musí v zásadě naplňovat
obdobné formální povinnosti jako jednotlivé obce. Hospodaření
dobrovolného svazku obce podléhá každoročnímu přezkumu.
Závěrečný účet je schvalován nejen valnou hromadou
dobrovolného svazku obcí, ale je předkládán na vědomí i
zastupitelstvům všech členských obcí. Závěrečný účet i
rozpočet musí být před jejich schvalováním valnou hromadou
umístěn na elektronicky přístupné úřední desce všech členských
obcí. V posledních letech se požadavky na plnění formálních
povinností neustále zvyšují a to výrazně podvazuje ochotu
jednotlivých obcí tyto svazky nadále vytvářet. Zvláště pak, když
sdružení či spolky obcí vzniklé podle občanského zákoníku tak

striktní
formální povinnosti naplňovat nemusí. Nejsou ani
povinnými osobami podléhajícími zákonu o registru smluv.
Navíc rozpočty dobrovolných svazků obcí jsou v mnoha
případech velmi malé a povinnost registrovat smlouvy je pro ně
zatěžující finančně i organizačně.
Pozměňovací návrh je předkládán ve dvou alternativách.
V alternativě A se jedná o zrušení povinností dobrovolných
svazků obcí registrovat smlouvy podle tohoto zákona. V druhé,
užší alternativě se povinnost vztahuje pouze na ty dobrovolné
svazky, jejímž členem je obec s rozšířenou působností. Podle
stávajícího znění zákona jsou osvobozeny z povinnosti
registrovat smlouvy obce, které nevykonávají tzv. rozšířenou
působnost, ale dobrovolné svazky obcí složené pouze
z členských obcí bez rozšířenou působnosti takovou povinnost
mají. Přitom meziobecní spolupráce se často dotýká právě
menších obcí, které si některé služby a činnosti zajišťují
společně.
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