
 

 

STANOVISKO VLÁDY 

 
k návrhu 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) 
 

Vláda na své schůzi dne 17. února 2016 projednala a posoudila návrh 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), 

a zaujala k tomuto návrhu zákona neutrální stanovisko a v této souvislosti zároveň 

upozorňuje na některé níže uvedené otázky, které je vhodné při dalším projednávání 

předloženého návrhu zohlednit. 

 

1. Podle názoru vlády se bude při projednávání tohoto návrhu zákona třeba 

vyrovnat s výhradou ohledně nesystematičnosti zvoleného legislativního řešení 

vzhledem k tomu, že zavádí rozdílný přístup k národnímu podniku a jiným 

podnikajícím subjektům, na něž se povinnost zveřejňovat dokumenty podle 

zákona o registru smluv rovněž vztahuje, čímž způsobuje nerovné zacházení s 

těmito subjekty a zasahuje do vlastnických práv těch podnikajících právnických 

osob, na které se výjimka ze zákona o registru smluv vztahovat nebude.  

 

2. V souvislosti s předloženým návrhem vláda upozorňuje, že již v § 5 odst. 6 

zákona o registru smluv je upraveno právo národního podniku nezveřejnit 

metadata týkající se identifikace smluvních stran či ceny, jsou-li předmětem 

obchodního tajemství, sloužící právě k ochraně podnikatelské činnosti národního 

podniku. 

 

3. Vláda upozorňuje, že argumenty uvedené pro vynětí národního podniku z režimu 

zákona o registru smluv je možné uplatnit i vůči řadě dalších subjektů, které 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA78JV2XR)



2 
 

se nacházejí ve velmi podobném postavení jako národní podnik. Jedná 

se například o státní podniky a právnické osoby s většinovou majetkovou účastí 

státu či územních samosprávných celků. Z výše uvedených důvodů by podle 

názoru vlády bylo vhodné zvážit komplexní řešení týkající se všech povinných 

subjektů, které se pohybují v podnikatelském prostředí. 
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