
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

142. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 6. schůze, konané dne 19. dubna 2017 

 
 
k návrhu 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. /senátní 
tisk č. 79/  
 
 
Senát 
 

 
 
I.  vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, 

uvedených v příloze tohoto usnesení; 
 
II. pověřuje senátory Jaroslava Větrovského a Michaela Canova odůvodněním usnesení 

Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

předseda Senátu 
v z. Miluše Horská v. r.  

 
 

Jaromíra Vítková v. r. 
ověřovatelka Senátu 



Příloha k usnesení č. 142 

 

 

Pozměňovací návrhy 

k návrhu 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. 

 

 

1. V čl. I bod 1 upravit takto: 

„1. V § 2 odst. 1 písmeno k) zní:  
„k) státní podnik,“.“. 

 
2. V čl. I bod 2 upravit takto: 

„2. V § 2 odst. 1 písmeno n) zní:  
„n) jiná právnická osoba než národní podnik, 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.“.“. 

 
3. V čl. I bod 3 upravit takto: 

„3. V § 3 odst. 2 písmeno e) zní: 
„e) smlouvu uzavřenou adhezním způsobem, jejíž smluvní stranou je právnická osoba 

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

 
4. V čl. I za bod 3 vložit nový bod 4, který zní: 

„4. V § 3 odst. 2 se písmeno f) zrušuje. 

Dosavadní písmena g) až l) se označují jako písmena f) až k).“. 

Následující body 4 až 7 označit jako body 5 až 8. 
 
5. V čl. I bodu 5 (dosavadní bod 4) v úvodní větě slova „písmene l)“ nahradit slovy 

„písmene k)“, slova „písmena m) až r)“ nahradit slovy „písmena l) až q)“ a v § 3 odst. 2 
označení písmen m) až r) nahradit označením písmen l) až q). 

 
6. V čl. I bod 6 (dosavadní bod 5) upravit takto: 

„6. V § 5 odstavec 6 zní:  
„(6) Z uveřejnění prostřednictvím registru smluv lze vyloučit metadata uvedená 

v odstavci 5 písm. a) nebo c), jsou-li tato metadata obchodním tajemstvím osoby uvedené 
v § 2 odst. 1 písm. e), k), l), m) nebo n), a to také tehdy, pokud by obchodním tajemstvím 
bylo až více takto uveřejněných informací zároveň.“.“. 

 
 
 
 

7. V čl. I za bod 6 (dosavadní bod 5) vložit nové body 7 a 8, které znějí: 



„7. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní: 
„(3) Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti 

smlouva, která byla uzavřena za účelem zajištění dodávek léčiv nebo zdravotnických 
prostředků určených k poskytování zdravotních služeb.“. 
 
8. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „To platí také pro smlouvu uzavřenou 
za účelem stanoveným v § 6 odst. 3, nebudou-li ani do tří měsíců ode dne, kdy byla 
uzavřena, uveřejněny údaje stanovené v § 5 odst. 5 písm. a) až d); tím není dotčena 
možnost postupovat podle § 5 odst. 6.“.“. 

Následující body 7 a 8 (dosavadní body 6 a 7) označit jako body 9 a 10. 
 
8. V čl. I za bod 9 (dosavadní bod 6) vložit nový bod 10, který zní: 

„10. V § 8 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V případě smlouvy uzavřené za účelem 
stanoveným v § 6 odst. 3 se uveřejní alespoň údaje stanovené v § 5 odst. 5 písm. a) až d), 
a to do 15 dnů od uzavření smlouvy; tím není dotčena možnost postupovat podle § 5 
odst. 6.“.“. 

Následující bod 10 (dosavadní bod 7) označit jako bod 11. 
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