Pozměňovací návrh Jana Bartoška k návrhu 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)

V § 8 odst. 2 se na konci věty doplňují slova „nebo jiným způsobem umožňujícím uveřejnění
smlouvy prostřednictvím registru smluv“

Odůvodnění:
Právní jednání a uzavírání smluv v oblasti soukromého práva je zásadně bezformální
a operativní, jak stanoví § 559 občanského zákoníku, neboť jde o výraz smluvní svobody.
Smyslem zákona o registru smluv není komplikovat ani omezovat smluvní praxi, ale zajistit,
aby smlouvy s definovanými osobami veřejného sektoru byly jednoduše vyhledatelné a veřejně
přístupné v registru smluv pro účely zajištění transparentnosti smluvních vztahů veřejného
sektoru a hospodaření s veřejnými prostředky.
Bohužel, stávající znění § 8 odst. 2 nařizuje výslovně pouze písemnou formu jako jedinou
možnou formu uzavíraných smluv, které se uveřejňují v registru smluv. Je přitom evidentní,
že obsah smluv uzavíraných z různých důvodů v jiné formě, zejména ve formě ústní,
telefonické, automatizované či v jiných praktických formách, které si vyžaduje praxe,
lze následně zachytit v textové podobě a uveřejnit v registru smluv v otevřeném a strojově
čitelném formátu, včetně metadat tak, jak vyžaduje § 5 odst. 1 zákona.
Například v bankovní praxi dochází k uzavírání obchodů, resp. smluv (dealing) po telefonu
či v automatizovaném prostředí internetového bankovnictví. Takto uzavřené smlouvy nejsou
z povahy vždy písemné a zpravidla je to i nezbytné z důvodu požadavku velmi rychlého,
operativního plnění. Takovéto bankovní obchody, resp. smlouvy se uzavírají i s povinnými
subjekty a ty mají být uveřejněny v registru smluv. Není přitom problém převést následně
obsah takové smlouvy do elektronického obrazu v otevřeném a strojově čitelném formátu,
tj. do strukturované textové podoby, a uveřejnit ji v souladu s § 5 zákona, nicméně je problém
zajistit oboustranně podepsanou písemnost.
Jedná se v podstatě o technickou změnu bez věcných dopadů do smyslu a účelu zákona. Zájmy
chráněné zákonem o registru smluv na transparentnosti a uveřejnění obsahu smluv tím
nebudou nijak dotčeny, vyjde se tím vstříc požadavkům smluvní praxe a ústavně zaručené
smluvní svobodě.
Uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv se podle § 5 odst. 1 zákona rozumí
vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném
formátu a rovněž metadat podle odstavce 5 do registru smluv. Tento požadavek bude zcela
naplněn i v případě uveřejnění textového obsahu smluv uzavíraných v jiným způsobem, než
písemně.

Vyznačení navrhovaných změn

§8
Společná a přechodná ustanovení

(1) Tento zákon se použije bez ohledu na právo, které je podle mezinárodního práva
soukromého pro smlouvu právem rozhodným.
(2) Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, musí být
uzavřena písemně nebo jiným způsobem umožňujícím uveřejnění smlouvy prostřednictvím
registru smluv.
(3) Byla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv,
uzavřena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a po nabytí účinnosti tohoto zákona byla
uzavřena dohoda, kterou se taková smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, uveřejní se
prostřednictvím registru smluv spolu s touto dohodou i dotčená smlouva.
(4) Je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle
zákona o veřejných zakázkách, je tím splněna povinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejných
zakázkách; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona.
(5) Je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle jiného
zákona nebo informace z ní mají být uveřejněny podle jiného zákona, je tím splněna povinnost
uveřejnit ji nebo informace z ní podle takového jiného zákona; to platí obdobně o údajích
uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Pro účely věty první se jiným zákonem rozumí
a) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jde-li o smlouvu, která má být zveřejněna
podle jeho § 10d,
b) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jde-li o smlouvu, o níž mají být
informace veřejně přístupné prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací,
c) koncesní zákon, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím
rejstříku koncesních smluv,
d) zákon o kolektivním vyjednávání, jde-li o kolektivní smlouvu vyššího stupně, která má být
zpřístupněna Ministerstvem práce a sociálních věcí na jeho internetových stránkách; povinnost
oznámit uložení takové kolektivní smlouvy ve Sbírce zákonů tím není dotčena.
(6) Plnění povinností podle tohoto zákona nepodléhá dozoru nebo kontrole vykonávaným
podle zákonů o územních samosprávných celcích.

