
Pozměňovací a jiné návrhy 
k návrhu poslanců Jana Farského, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání 

zákona o Registru smluv a o změně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů

(tisk 42)

Návrh na zamítnutí návrhu je obsažen v usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální 
rozvoj č. 45 ze dne 10. června 2014 (tisk 42/8)

A. Pozměňovací návrh obsažený v usnesení garančního ústavně právního výboru č. 47 ze dne 
30. května 2014 (tisk 42/7)

k návrhu zákona:
1.   k části první, § 1

za slova „objednávek a faktur“ se doplňují slova „ , v limitech stanovených vládním
nařízením,“,

2.   k části první, § 2 odst. 1 písm. c) 

za slova „zákonem,“ se vkládají slova „jejíž činnost je financovaná z prostředků z veřejných 
rozpočtů,“.

3.  k části první, § 3 odst. 2 písm a)

za slovo „fakturu“ se vkládají slova „ , která v jednotlivém případě nepřevyšuje částku 50 
000,-  Kč,“,  a  vypouští  se  text  „pokud  je  uzavřena  s  fyzickou  osobou,  která  není 
podnikatelem,“.

4.  k části první, v § 3 odst. 2 se doplňují písm. h) a i), která včetně poznámek pod čarou č.1 a 2 
znějí:

„h) na smlouvu, která podléhá bankovnímu tajemství podle jiného právního předpisu1),
_______________
   1) § 49 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
         § 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

i) smlouvy uzavírané Českou národní bankou k zajištění plnění jejích úkolů v oblasti 
měnové politiky, stability finančního systému, peněžního oběhu a dalších jejích 
činností podle jiného právního předpisu2).

         ________________
2) Například zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 
Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.

5.  k části první, v § 3 odst. 2 se doplňují písm. j), k) a l), která včetně poznámek pod čarou č. 3  
až 6 znějí:

j) smlouvu,  jejímž  předmětem  je  poskytnutí  sociální  služby  fyzické  osobě  podle  
zvláštního zákona3), smlouvu uzavřenou mezi zákonným zástupcem dítěte a školou 
nebo školským zařízením4)  a na dohodu o výkonu pěstounské péče podle zvláštního 
zákona5),    

k) nájemní smlouvu o nájmu bytu a na smlouvu o ubytování,

l) smlouvu uzavřenou mezi  nepodnikající  fyzickou  osobou a  Úřadem práce  podle  
zvláštního zákona6).
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_______________
3) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů.
6) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

 6.    k části první, v § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3)  Vláda  může  nařízením  vyjmout  z povinnosti  uveřejnit  další 

smlouvy uzavřené právnickou osobou, kterou stát ovládá, a to i prostřednictvím 
jiné  právnické  osoby.  Nařízením  vlády  mohou  být  vyjmuty  pouze  takové 
smlouvy,  které  jsou  uzavírány v rámci  běžného  obchodního  styku  v rozsahu 
předmětu  podnikání  uvedené  právnické  osoby,  jestliže  by  jejich  uveřejněný 
textový obsah podle § 5 odst. 2 obsahoval skutečnosti, které jsou konkurenčně 
významné,  určitelné,  ocenitelné,  v příslušných  obchodních  kruzích  běžně 
nedostupné,  související  se  závodem a  utajované  výše  uvedeným subjektem; 
nařízení vlády vždy specifikuje, jaké smlouvy uzavírané konkrétními subjekty 
nepodléhají povinnosti uveřejnění podle tohoto zákona.“.

 7. k části druhé

ve výčtu novelizačních zákonů se doplňuje zákon č. 341/2013 Sb., 

 8. k části třetí, § 11 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:
„Tento  zákon  nabývá  účinnosti  1.  ledna  2015.  Pro  obce,  které  nevykonávají 

rozšířenou působnost podle zákona o obcích7),   nabývá tento zákon účinnosti  1. ledna 
2017.

_________________
7) § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.“,

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 8. června 2015

B. Poslanec Radek Vondráček, Jan Chvojka a Jan Bartoška: 2240

Komplexní pozměňovací návrh:

„ZÁKON
ze dne ……. 2015

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje zvláštní podmínky účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=115181)



3

smluv prostřednictvím registru smluv a registr smluv.
§ 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.

(2) Odstavec 1 se nevztahuje na právnickou osobu založenou podle jiného než českého 
práva, která působí převážně mimo území České republiky.

§ 3
Výjimky z povinnosti uveřejnění

(1) Prostřednictvím registru smluv se neuveřejňují informace, které nelze poskytnout při 
postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.

(2) Povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv se nevztahuje na
a) smlouvu vzniklou v rámci právního jednání s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své 

podnikatelské činnosti; to neplatí, jde-li o převod vlastnického práva osoby uvedené v § 2 
odst. 1 k hmotné nemovité věci,

b) technickou  předlohu,  návod,  výkres,  projektovou  dokumentaci,  model,  způsob  výpočtu 
jednotkových cen, vzor a výpočet,

c) smlouvu, která se týká činnosti zpravodajských služeb a Generální inspekce bezpečnostních 
sborů  nebo  činnosti  orgánů  činných  v trestním  řízení  při  předcházení  trestné  činnosti, 
vyhledávání  nebo odhalování trestné činnosti  nebo stíhání trestných činů nebo zajišťování 
bezpečnosti nebo obrany České republiky,

d) smlouvu, jejíž plnění je prováděno převážně mimo území České republiky,
e) smlouvu uzavřenou adhezním způsobem, jejíž smluvní stranou je právnická osoba uvedená v 

§ 2 odst. 1 písm. e), k), l) nebo n), s výjimkou smluv uzavřených na základě zadávacího řízení 
podle zákona o veřejných zakázkách,

f) smlouvu uzavřenou na komoditní burze, na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném 
trhu,  v dražbě  nebo  v aukci  anebo  jiným obdobným postupem,  s nímž  je  spojen  zvláštní 
způsob přechodu nebo převodu vlastnického práva,
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g) smlouvu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je akciová společnost, jejíž cenné papíry byly 
přijaty  k obchodování  na  regulovaném  trhu  nebo  evropském  regulovaném  trhu,  jde-li  o 
akciovou  společnost,  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,

h) smlouvu, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo 
nižší,

i) smlouvu,  která  je  uzavřena  s autorem nebo výkonným umělcem v souvislosti  s autorským 
dílem nebo uměleckým výkonem.

§ 4
Registr smluv

(1) Zřizuje se  registr  smluv jako součást  informačního systému o veřejných zakázkách 
podle zákona o veřejných zakázkách, která slouží k uveřejňování smluv podle tohoto zákona.

(2) Správcem registru smluv je Ministerstvo pro místní rozvoj.

(3) Registr smluv je přístupný způsobem umožňujícím bezplatný dálkový přístup.

(4) Správce registru smluv neodpovídá za správnost smluv a metadat smluv uveřejněných 
prostřednictvím registru smluv.

§ 5
Způsob uveřejnění

(1) Uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického 
obrazu textového  obsahu smlouvy v otevřeném a  strojově  čitelném formátu  a  rovněž  metadat 
podle odstavce 3 do registru smluv. 

(2)  Osoba uvedená v  §  2  odst.  1  nebo smluvní  strana  smlouvy zašle  smlouvu správci 
registru smluv k uveřejnění  prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu,  nejpozději 
však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Správce registru smluv uveřejní smlouvu prostřednictvím 
registru smluv bezodkladně po jejím doručení; uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv 
se provádí zpravidla automatizovaně. 

 (3)  Smlouva,  která  nebyla  uveřejněna  způsobem  uvedeným  v odstavci  1  nebo  jejíž 
metadata neobsahují
a) identifikaci smluvních stran,
b) vymezení předmětu smlouvy,
c  cenu, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnotu předmětu smlouvy, lze-li ji určit,
d) datum uzavření smlouvy,
se nepovažuje za uveřejněnou prostřednictvím registru smluv.

 (4) Z uveřejnění prostřednictvím registru smluv lze vyloučit metadata uvedená v odstavci 
3 písm. a) nebo c), jsou-li tato metadata obchodním tajemstvím osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. 
e), k), l) nebo n), a to také tehdy, pokud by obchodním tajemstvím bylo až více takto uveřejněných 
informací zároveň.

(5) Osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo smluvní strana smlouvy může uveřejněnou smlouvu 
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nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění opravit; přitom postupuje podle odstavce 2 obdobně. 
Původní smlouva nebo metadata zůstávají v registru smluv uchovány.

(6) V případě, že mají být z uveřejnění vyloučeny informace postupem podle § 3 odst. 1 
anebo § 5 odst. 4, musí být v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy zaslaném správci 
registru  smluv  tyto  informace  znečitelněny  tím,  kdo  zaslal  smlouvu  k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv.

 (7)  Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  stanoví  vyhláškou způsob zaslání  smlouvy správci 
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv a způsob potvrzení uveřejnění smlouvy 
prostřednictvím registru smluv.

§ 6
Následky uveřejnění 

(1)  Smlouva,  na  niž  se  vztahuje  povinnost  uveřejnění  prostřednictvím  registru  smluv, 
nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

(2)  Nezávisle  na  uveřejnění  prostřednictvím  registru  smluv  nabývá  účinnosti  smlouva, 
která byla uzavřena za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti 
s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí.

§ 7 
Zrušení smlouvy

(1)  Nebyla-li  smlouva,  která  nabývá  účinnosti  nejdříve  dnem  uveřejnění,  uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od 
počátku.

(2)  Odstavec  1  se  nepoužije,  pokud  nebyla  prostřednictvím  registru  smluv  uveřejněna 
pouze  část  smlouvy  nebo  byla  nesprávně  vyloučena  z uveřejnění  metadata  z důvodu  ochrany 
obchodního tajemství postupem podle § 5 odst. 4,
a) provede-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana opravu podle § 5 odst. 5, jíž 

bude dosaženo uveřejnění souladného s tímto zákonem, ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy se 
dozvěděla o tom, že uveřejnění není souladné s tímto zákonem, byla-li dosud v dobré víře, že 
uveřejnění je souladné s tímto zákonem, nebo

b) uveřejní-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana neuveřejněnou část smlouvy 
nebo dotčená metadata prostřednictvím registru smluv jako opravu podle § 5 odst. 5 do 30 dnů 
ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí nadřízeného orgánu nebo soudu, na jehož základě 
má  být  neuveřejněná  část  smlouvy  nebo  dotčená  metadata  poskytnuta  podle  předpisů 
upravujících svobodný přístup k informacím.

(3) Jiná metadata než podle odstavce 2 lze opravit pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy 
byla uzavřena smlouva, k níž se metadata vztahují;  to neplatí  pro opravu chyb v psaní nebo v 
počtech.

§ 8
Společná a přechodná ustanovení

(1)  Tento  zákon  se  použije  bez  ohledu  na  právo,  které  je  podle  mezinárodního  práva 
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soukromého pro smlouvu právem rozhodným.

(2) Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, musí 
být uzavřena písemně.

(3) Povinnost uveřejňovat smlouvu prostřednictvím registru smluv, jestliže alespoň jednou 
její smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost, nebo právnická osoba, v níž 
má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast, a to i prostřednictvím jiné 
právnické osoby, nastává uplynutím dvou let  od nabytí  účinnosti  tohoto zákona. To platí  i  pro 
městskou část nebo městský obvod statutárního města a městskou část hlavního města Prahy, která 
nevykonává  žádnou  přenesenou  působnost  z  rozsahu  svěřeného  orgánu  obce  s  rozšířenou 
působností.

(4)  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.

(5) 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.

(6) 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 veřejném zdravotním pojištění, jde-li o smlouvu uzavřenou se zdravotní pojišťovnou, 
která má být zveřejněna podle jeho § 17, 

e) 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.

(7) Plnění povinností podle tohoto zákona nepodléhá dozoru nebo kontrole vykonávaným 
podle zákonů o územních samosprávných celcích.

§ 9
Závěrečné ustanovení

Ustanovení § 6 a 7 se použijí poprvé pro smlouvy uzavřené 1. července 2017.
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§ 10
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2016, s výjimkou § 6 a 7, které nabývají 
účinnosti dnem 1. července 2017.“.

C. Poslanec Radek Vondráček: 

C1 2257
ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu 

1. V § 8 se vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3)  Byla-li  smlouva,  na  niž  se  vztahuje  povinnost  uveřejnění  prostřednictvím registru 

smluv,  uzavřena  v  písemné  formě  přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona,  uveřejní  ji 
prostřednictvím  registru  smluv  do  3  měsíců  ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  Česká 
republika, státní příspěvková organizace nebo státní fond, jestliže je její smluvní stranou a jestliže 
se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona z takové smlouvy poskytuje plnění anebo jestliže má být 
z takové smlouvy poskytnuto plnění po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

2. Za § 8 se vkládá nový § 9, který včetně nadpisu zní:
„§ 9

Závěrečná ustanovení

(1)  Právnická  osoba  se  jako smluvní  strana  uvedená  v  §  2  odst.  1,  jestliže  je  Českou 
republikou, státní příspěvkovou organizací nebo státním fondem, dopustí správního deliktu tím, že 
neuveřejní  smlouvu  uzavřenou  přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona 
prostřednictvím registru  smluv  do  3  měsíců  ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona,  ačkoliv 
smlouva má být prostřednictvím registru smluv uveřejněna.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a) 25 % ceny obsažené v smlouvě, nejméně však 50 000 Kč,
b) 25 % hodnoty předmětu smlouvy, nejméně však 50 000 Kč, lze-li hodnotu předmětu smlouvy 

určit a nejde-li o případ podle písmene a), nebo
c) 50 000 Kč, nejde-li o případ podle písmene a) nebo b).

(3) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré 
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

 
(4) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, 

zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
 
(5) Odpovědnost za správní delikt  zaniká,  jestliže správní orgán o něm nezahájil  řízení 

nejpozději 31. prosince 2020.
 
(6) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
 
(7) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.

(8) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.“.
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Dosavadní § 9 se označuje jako § 10 a jeho nadpis se zrušuje a dosavadní § 10 se označuje jako 
§ 11.

C2 2363
ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu 

1. V § 4 odst. 1 se slova „součást informačního systému o veřejných zakázkách podle zákona 
o veřejných zakázkách, která“ nahrazují slovy „informační systém veřejné správy, který“.

2.  V § 4 odst.  2 se slova „Ministerstvo pro místní rozvoj“ nahrazují  slovy „Ministerstvo 
vnitra“.

3. V § 5 odst. 1 se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.

4. V § 5 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3)  Zaslání  smlouvy  správci  registru  smluv  se  provede  na elektronickém  formuláři 

do datové schránky zřízené správci registru smluv pro tento účel. Správce registru smluv uveřejní 
elektronický formulář na portálu veřejné správy.

(4) V případě, že je prostřednictvím registru smluv uveřejněna smlouva, správce registru 
smluv potvrdí uveřejnění potvrzením, které zašle do datové schránky, ze které mu byla smlouva 
zaslána  k uveřejnění  prostřednictvím  registru  smluv;  zaslání  potvrzení  se  provádí  zpravidla 
automatizovaně. Správce registru smluv  v potvrzení uvede metadata smlouvy podle odstavce 5 a 
potvrzení  označí  svou  uznávanou  elektronickou  značkou  a  opatří  kvalifikovaným  časovým 
razítkem.“.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 5 až 9. 

5. V § 5 odst. 6 (dosavadní odst. 4) se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.

6. V § 5 odst. 7 (dosavadní odst. 5) se slova „odstavce 2“ nahrazují slovy „odstavců 2 až 4“.

7. V § 5 odst. 8 (dosavadní odst. 6) se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

8. V § 5 se odstavec 9 (dosavadní odstavec 7) zrušuje.

9. V § 7 odst. 2 úvodní části ustanovení se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

10. V § 7 odst. 2 písm. a) se slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 7“.

11. V § 7 odst. 2 písm. b) se slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 7“.

D. Poslanec Jan Klán: 

D1 2351
ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu
V §  2  odst.  1  písm.  b)  se  slova  „městské  části  nebo  městského  obvodu  územně  členěného 
statutárního města nebo“ zrušují. Písmeno b) bude nově znít: územní samosprávný celek, včetně 
městské části hlavního města Prahy.
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D2 2351
ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu 

1. V § 8 se vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3)  Byla-li  smlouva,  na  niž  se  vztahuje  povinnost  uveřejnění  prostřednictvím registru 

smluv, uzavřena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uveřejní ji prostřednictvím registru 
smluv do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Česká republika, státní příspěvková 
organizace nebo státní fond, jestliže je její smluvní stranou a jestliže se ke dni nabytí účinnosti 
tohoto  zákona  z takové  smlouvy  poskytuje  plnění  anebo  jestliže  má  být  z takové  smlouvy 
poskytnuto plnění po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

2. Za § 8 se vkládá nový § 9, který včetně nadpisu zní:
„§ 9

Závěrečná ustanovení

(1)  Právnická  osoba  se  jako smluvní  strana  uvedená  v  §  2  odst.  1,  jestliže  je  Českou 
republikou, státní příspěvkovou organizací nebo státním fondem, dopustí správního deliktu tím, že 
neuveřejní  smlouvu  uzavřenou  přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona 
prostřednictvím registru  smluv  do  3  měsíců  ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona,  ačkoliv 
smlouva má být prostřednictvím registru smluv uveřejněna.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a) 25 % ceny obsažené v smlouvě, nejméně však 50 000 Kč,
b) 25 % hodnoty předmětu smlouvy, nejméně však 50 000 Kč, lze-li hodnotu předmětu smlouvy 

určit a nejde-li o případ podle písmene a), nebo
c) 50 000 Kč, nejde-li o případ podle písmene a) nebo b).

(3) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré 
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

 
(4) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, 

zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
 
(5) Odpovědnost za správní delikt  zaniká,  jestliže správní orgán o něm nezahájil  řízení 

nejpozději 31. prosince 2020.
 
(6) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
 
(7) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.

(8) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.“.
Dosavadní § 9 se označuje jako § 10 a jeho nadpis se zrušuje a dosavadní § 10 se označuje jako 
§ 11.

D3 2358
ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu 

V § 3 odst. písm. e) se slova „v § 2 odst. 1 písm. e), k), l) nebo n)“ nahrazují slovy „v § 2 odst.  
1 písm. b), e), f), k), h), l) nebo n)“.

Doplňují se nově písmena b), f) a h).
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D4 2603
ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu 
V §  2  odst.  1  písm.  b)  se  slova  „městské  části  nebo  městského  obvodu  územně  členěného 
statutárního města nebo“ zrušují. 
Písmeno b) bude nově znít: územní samosprávný celek, včetně městské části hlavního města Prahy.
 
D5 2604
ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu 

V § 3odst.  2  se  na konci  písmene b)  doplňují  slova:  „hesla,  přístupové kódy,  licenční  a  jiné 
obdobné klíče, sériová a jiná obdobná čísla“.

Ostatní písmena zůstávají beze změn.

D6 2605
ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu 

V § 5 odst. 4 nově zní:
„(4) Z uveřejnění prostřednictvím registru smluv lze vyloučit metadata uvedená v odstavci 

3 písm. a) nebo c), jsou-li tato metadata obchodním tajemstvím osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. 
b), e),  f), h), k), l) nebo n), a to také tehdy, pokud by obchodním tajemstvím bylo až více takto 
uveřejněných informací zároveň.“.

D7
ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu
V § 3 odst. 2 se zrušuje bod I.

 A je to na základě vystoupení a připomínek pana poslance Snopka. 

E. Poslanec Vladislav Vilímec: 2372

ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu 
V § 2 odst. 1 se písmeno f) zrušuje. 
Dosavadní písmena g) až n) se nově označí jako písmena f) až m). 

F. Poslanec Vít Kaňkovský: 2368

ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu 

1. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) smlouvu  o  poskytování  a  úhradě  zdravotních  služeb  hrazených  z  veřejného  zdravotního 

pojištění a smlouvu o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná 
očkování  podle  antigenního  složení  očkovacích  látek  stanoveného  Ministerstvem 
zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které jsou uveřejňovány podle zákona 
o veřejném zdravotním pojištění.“.

2. V § 8 odst. 6 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).
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G. Poslanec Vítězslav Jandák: 2515

ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu 
1. V § 3 odst. 2 písm. e) se za slovo „ l)“ vkládá slovo „ , m)“.

2. V § 5 odst. 4 se za slovo „ l)“ vkládá slovo „ , m)“.

3. V § 6 odst. 2) se za slova „životní prostředí“ vkládají slova „nebo za účelem plnění úkolů  
veřejné služby v oblasti rozhlasového nebo televizního vysílání“.

4. V § 2 odst. 1 se za slovo „uveřejňuje“ vkládá slovo „písemná“. 

5. V § 8 se  odstavec 2 zrušuje, stávající odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

H. Poslanec Ivan Adamec: 2526

ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu 

V § 4 se za odstavec 4 dopolňuje nový odstavec 5, který zní 

„(5) Správce registru předkládá Poslanecké sněmovně Výroční zprávu o fungování registru 
smluv do 31. března bezprostředně následujícího kalendářního roku.“.

I. Poslanec Ludvík Hovorka: 

I1 2352

Ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu
1.  V  §  3  odst.  2  písm.  a)  se  slova  „fyzickou  osobou,  která  jedná  mimo  rámec  své 

podnikatelské  činnosti“  nahrazují  slovy  „nepodnikající  fyzickou  osobou,  nebo 
podnikající fyzickou osobou, jednající mimo rámec podnikatelské činnosti“.

2. V § 3 odst. 2 písm. h) nově zní:
„h) smlouvu, jestliže výše hodnoty celkového smluvního plnění je 50 000 Kč bez daně 

z  přidané  hodnoty  nebo  nižší,  vyjma  smluv  o  bezúplatném  převodu  nemovité 
věci.“.

3. V § 3 odst. 2 se písmeno i) zrušuje.

4. V § 5 odst. 2 věta první se za slovo „zašle“ doplňují slova „prostřednictvím pověřeného 
orgánu nebo pracovníka“.

5. V § 5 odst. 4 se slova „osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. e), k), l) nebo n)“ nahrazují  
slovy „osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm.  k) nebo n)“.

6. V § 5 odst. 5 věta druhá se tečka nahrazuje slovy: „a jsou s opravou uveřejnění v registru 
neodlučitelně spojeny.“.

I2 2617
Ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu
Do § 8 se za odst. 4 vkládá odstavec 5, který zní:
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„(5) Je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle 
zákona o veřejném zdravotním pojištění je tím splněna povinnost uveřejnit ji podle zákona o 
veřejném zdravotním pojištění; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle 
tohoto zákona.“.

Následující odstavce se přečíslují 

J. Poslanec Miroslav Kalousek: 2537

Ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu
V § 3 odst. 2 se za písmeno e) vkládá písmeno f), které zní:

„f) smlouvy, objednávky a faktury, které se týkají činnosti orgánů, jejich členů a organizačních 
složek státu uvedených v § 8 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a činnosti  správců jejich 
kapitol,“.

Ostatní písmena se přeznačí.

K. Poslanec Zbyněk Stanjura:2369

Ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu
1. V § 2 odst. 1 se zrušuje slovo „soukromoprávní“ před slovem „smlouva“. a dále se zrušují 
slova „jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci,“.

2. V § 2 odst. 1 písm. b) se zrušují slova „městské části nebo městského obvodu územně 
členěného statutárního města nebo“.

3. V § 2 odst.  1 písm. n) se slovo „většinovou“ nahrazuje slovem „plnou“, slova „a to i 
prostřednictvím jiné  právnické  osoby.“  se  zrušují  a  čárka  za  slovem „účast“  se  nahrazuje 
tečkou. 

4. V § 3 odst. 2 písm. b) se za slovo „výpočet“ vkládají slova „hesla, přístupové kódy, 
licenční a jiné obdobné klíče, sériová a jiná obdobná čísla,“

5. V § 3 odst. 2 písm. e) se za slova „odst. 1 písm.“ vkládá slovo „b),“ a za slovo „e)“ se 
vkládají slova „f), h)“.

6. V § 3 odst. 2 se doplňuje nové písmeno j), které zní:
„j) smlouvu,  jejíž  alespoň jednou  smluvní  stranou  je  obec,  která  nevykonává  rozšířenou 

působnost, příspěvková organizace touto obcí zřízená nebo právnická osoba, v níž má taková 
obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast.“.

7. V § 5 odst. 1 se zrušují slova „elektronického obrazu“ a „v otevřeném a strojově čitelném 
formátu“. 

8. V § 5 odst. 4) se za slova „§ 2 odst. 1 písm.“ vkládá slovo „b),“ a za slovo „e),“ se  vkládají 
slova „h), f),“.

9. V § 5 odst. 7 se za slovo „vyhláškou“ vkládají slova  „další požadavky na uveřejňování 
dokumentů, jejich formát, strukturu a způsob vkládání do registru smluv,“.
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10.V § 6 odst. 2 se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a vkládají se slova „nebo smlouva, 
která  nebyla  v důsledku  nefunkčnosti  registru  smluv  správcem  registru  zveřejněna 
bezodkladně po jejím doručení.“.

11. V § 7 odst. 2 písm. a) se za slova „ode dne, kdy se“ vkládají slova „od správce 
registru“.

12. V § 8 se odstavec 3 zrušuje. Následující odstavce se přečíslují. 

13. V § 8 se odstavec 4 zrušuje. Následující odstavce se přečíslují. 

L. Poslanec Jan Farský: 

L1 2265
Ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu
1. V § 2 odst. 1 se slova „soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo 
návratné finanční výpomoci“ nahrazují slovy „smlouva“.

2. V § 2 odst. 1 písm. n) se  slovo „majetkovou“ zrušuje.

3. V § 2 odst. 1 písm. m) se  slovo „nebo“ zrušuje, v § 2 odst. 1 písm. n) se tečka nahrazuje 
slovem „ , nebo“ a doplňuje se nové písmeno o), které zní:

„o) politická strana nebo politické hnutí.“

4. V § 3 odst. 2 se písmeno d) zrušuje. Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena 
d) až h).

5. V § 3 odst. 2 se písmeno d) (dosavadní písmeno e) ) se zrušuje. Dosavadní písmena e) až h) se 
označují jako písmena d) až g).

6. V § 3 odst. 2 se písmeno e) (dosavadní písmeno g) ) zrušuje. Dosavadní písmena f) a g) se 
označují jako písmena e) a f).

7. § 9 zní:
„§ 9

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po 
dni jeho vyhlášení.“.

8.  § 10 se zrušuje.

L2 2371
Ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu
1. V § 1 se za slova „uveřejňování těchto smluv“ vkládají slova „, objednávek a faktur“.

2. V § 2 se vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) V Registru smluv se povinně uveřejňuje objednávka vystavená osobou podle odstavce 

1 a faktura, na jejímž základě osoba podle odstavce 1 poskytla finanční plnění.“ .
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Následující odstavce se přečíslují.

3. V § 8 se doplňuje nový odstavec 8, kerý zní:
„(8) Není-li stanoveno jinak, dopadají ustanovení tohoto zákona o smlouvě i na objednávku 

a fakturu.“.
Následující odstavce se přečíslují.

M. Poslanec Jaroslav Foldyna: 2527

Ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu
V § 2 odst. 1 se doplňuje písmeno o), které zní:
„o) spolek,  ústav,  nadace,  nadační  fond  a  obecně  prospěšná  společnost,  která  v 

rozpočtovém  roce  použije,  obdrží  nebo  bude  hospodařit  či  spravovat  finanční 
prostředky z veřejných rozpočtů v celkové výši nad 2 mil. Kč.“.

N. Poslanec Jiří Zemánek: 2354

Ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu
V § 2 odst. 1 se doplňuje písmeno o), které včetně poznámky pod čarou č. 1 zní: 
„o) obchodní korporace zapsaná ve veřejném rejstříku podle zvláštního zákona1, která 

v rozpočtovém roce použije,  obdrží nebo bude hospodařit  či  spravovat finanční 
prostředky z veřejných rozpočtů v celkové výši nad 20 mil. Kč.

_____________________
1) Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.“.

V Praze dne 10. července 2015

JUDr. Jan  C h v o j k a, v.r.
zpravodaj garančního ústavně právního výboru 

Ing. Jiří  P e t r ů, v.r.
zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Jan  B i r k e, v.r.
zpravodaj hospodářského výboru

Martin  N o v o t n ý, v.r.
zpravodaj kontrolního výboru
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