
 

STANOVISKO VLÁDY 

k návrhu poslance Radka Vondráčka a dalších 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),  

ve znění zákona č. 298/2016 Sb. 

(sněmovní tisk č. 1124) 

 

 

Vláda na své schůzi dne 5. června 2017 projednala a posoudila poslanecký 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), 

ve znění zákona č. 298/2016 Sb., a vyslovila souhlas s navrženým věcným řešením 

za předpokladu, že bude dodržen navržený procedurální postup a Poslanecká sněmovna 

s návrhem zákona vysloví souhlas již v prvém čtení podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 

Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. 

 

V souvislosti s předložením shora uvedeného návrhu zákona vláda považuje  

za nezbytné upozornit na tyto skutečnosti: 

 

1. V současnosti jsou k projednání v Poslanecké sněmovně předloženy dva legislativní 

návrhy, kterými se mění zákon č. 340/2015 Sb. Jedná se o návrh evidovaný jako 

sněmovní tisk č. 699 předložený skupinou poslanců dne 16. ledna 2016, který Senát 

v dubnu 2017 vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, a o nyní 

předložený sněmovní tisk č. 1124. Řada povinných subjektů podle zákona                       

č. 340/2015 Sb. se tak ocitá v situaci právní nejistoty, neboť na straně jedné ještě nebyl 

dokončen legislativní proces u sněmovního tisku č. 699, na druhé straně již ale byl 

předložen další návrh na změnu zákona o registru smluv, takže nelze spolehlivě dovodit, 

zda a případně v jaké časové lhůtě se bude na tyto subjekty zákon o registru smluv 

vztahovat. Rovněž nelze jednoznačně vyhodnotit, jaké důsledky pro aplikaci zákona 

o registru smluv by mělo schválení obou uvedených novel. 

 

 

2. Jakkoliv vláda v souladu se svými dřívějšími výhradami a doporučeními souhlasí 

se záměrem předkladatelů upravit zákon o registru smluv tak, aby byly napraveny 

legislativní a výkladové nedostatky i problémy zjištěné při jeho dosavadní aplikaci a aby 
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byly rovněž provedeny dílčí úpravy v rozsahu zveřejňovaných smluv, považuje současně 

za nutné poukázat na časovou tíseň, ve které se tento záměr vzhledem k blížícímu 

se termínu nabytí „plné“ účinnosti zákona č. 340/2015 Sb. nachází. Má-li mít novela 

zákona o registru smluv předložená jako sněmovní tisk č. 1124 pozitivní přínos, je třeba, 

aby byla přijata bezodkladně. Z tohoto důvodu vláda považuje za nezbytné, aby návrh 

této novely byl schválen již v prvém čtení podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu 

Poslanecké sněmovny, a podporuje návrh předkladatelů na takové zrychlené schválení. 

Vláda současně upozorňuje, že jiný postup při projednání tohoto poslaneckého návrhu 

přinese značné riziko průtahů v legislativním procesu a oddálení jejího schválení, čímž 

by opět došlo ke zvýšení právní nejistoty pro subjekty, jichž se aplikace zákona  

č. 340/2015 Sb. a jeho případných novelizací dotýká. 
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