
 

 

Návrh 

ZÁKON 

ze dne ... 2018, 

kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozděj-

ších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů 

 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o svobodném přístupu k informacím 

Čl. I 

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zá-

kona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., záko-

na č. 110/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona 

č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 123/2010 Sb., zákona č. 375/2011 

Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 222/2015 Sb., zákona č. 301/2016 

Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb. a zákona č. 205/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 2 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Povinnými subjekty jsou rovněž právnické oso-

by, v nichž je stát, územní samosprávný celek anebo jiný povinný subjekt většinovým spo-

lečníkem nebo v nich mohou sami nebo s jinými povinnými subjekty přímo či nepřímo 

uplatňovat rozhodující vliv.“. 

 

2.  V § 2 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

 

 „(5) Je-li povinný subjekt zapsán do veřejného rejstříku podle zákona upravujícího zápisy 

do veřejného rejstříku, zapíše se do tohoto veřejného rejstříku též skutečnost, že je tato 

osoba povinným subjektem podle tohoto zákona.“. 

 

 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

Návrh na zápis skutečnosti, že právnická osoba je povinným subjektem podle tohoto zákona, do 

veřejného rejstříku, podá tato právnická osoba do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o registru smluv 

Čl. III 

 

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 zákona č. 

249/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 2 odst. 1 písm. n) se za slova „majetkovou účast“ vkládají slova „anebo rozhodující 

vliv“. 

 

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

 

Dosavadní písmena i) až r) se označují jako písmena h) až q). 

 

3. V § 3 odst. 2 se na konci písmene p) čárka nahrazuje tečkou a písmeno q) se zrušuje. 

 

4. V § 7 se odstavec 3 zrušuje.  

  

 Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 

 

ČÁST TŘETÍ 

ÚČINNOST 

Čl. IV 

 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po 

dni jeho vyhlášení.   
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