
 

 

 
                                                                                                              Příloha k usnesení č. 255 
 

Pozměňovací návrhy  
 

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

 
 
1. V názvu zákona slova „zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto“ 
nahradit slovy „uveřejňování některých“. 
 
2. V § 1 slova „zvláštní podmínky účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto“ nahradit slovy 
„uveřejňování některých“. 
 
3. V § 2 odst. 1 písm. k) slova „nebo národní podnik“ vypustit. 
 
4. V § 3 odst. 2 písm. f) slova „objednávky a faktury,“ vypustit. 
 
5. V § 3 na konci odstavce 2 tečku nahradit čárkou a doplnit písmena m) a n), která znějí: 
 
„m) dohodu o poskytnutí dotace podle § 11 odst. 4 až 6 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním 

zemědělském intervenčním fondu, 
n) smlouvu, při jejímž plnění žádná ze smluvních stran nepoužije finanční prostředky z veřejných 

rozpočtů.“. 
 
6. § 6 a 7 včetně nadpisů znějí: 
 

„§ 6 
Kontrola 

 
Kontrolu dodržování povinností podle tohoto zákona osobami uvedenými v § 2 odst. 1 

vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 
 

§ 7 
Správní delikt 

 
(1) Právnická osoba se jako smluvní strana uvedená v § 2 odst. 1 dopustí správního deliktu 

tím, že nezašle uzavřenou smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv do 30 dnů ode dne 
jejího uzavření, ačkoliv smlouva má být prostřednictvím registru smluv uveřejněna nebo jejíž 
metadata nejsou v souladu s § 5 odst. 5. 

 
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 

a) 25 % ceny obsažené ve smlouvě, nejméně však 10 000 Kč, 
b) 25 % hodnoty předmětu smlouvy, nejméně však 10 000 Kč, lze-li hodnotu předmětu smlouvy určit   
    a nejde-li o případ podle písmene a), nebo 
c) 10 000 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 právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm 

nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl 
spáchán. 
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(6) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 
 
(7) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.“. 

 
7. § 9 vypustit. 
 
    Následující § 10 označit jako § 9. 
 
8. V § 9 (dosavadním § 10) slova „, s výjimkou § 6 a 7, které nabývají účinnosti dnem 1. července 
2017“ vypustit. 
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