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ZÁKON
ze dne ……. 2014
o registru smluv

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje uveřejňování smluv, objednávek a faktur nebo jiných výzev
podobné povahy (dále jen „faktura“)v registru smluv.

§2
Uveřejňované dokumenty
(1) V registru smluv se povinně uveřejňuje smlouva podle předpisů soukromého práva
uzavřená písemně, jejíž stranou je
a) Česká republika,
b) územní samosprávný celek,
c) právnická osoba zřízená zákonem a financovaná z veřejných rozpočtů,
d) právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými
územními samosprávnými celky většinovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické
osoby,
(dále jen „povinná osoba“).
(2) V registru smluv se dále povinně uveřejňuje písemná objednávka vystavená
povinnou osobou a faktura, na jejímž základě povinná osoba poskytla finanční plnění.
(3) Za smlouvu se považuje i dohoda, kterou se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje
nebo ruší nebo kterou se zajišťuje splnění dluhu. Za smlouvu se považují i přílohy a smluvní
nebo obchodní podmínky, které jsou součástí smlouvy.
(4) V registru smluv může povinná osoba uveřejnit i další informace související se
smlouvou, objednávkou či fakturou.

§3
Výjimky z povinnosti uveřejnění
(1) Povinnost uveřejnění v registru smluv se nevztahuje na
a) smlouvu, objednávku a fakturu vzniklou v rámci právního jednání s nepodnikající fyzickou
osobou; to neplatí, jde-li o nakládání s nemovitou věcí povinné osoby, s výjimkou smlouvy
o pronájmu hrobového místa nebo smlouvy o pronájmu bytu za účelem bydlení nebo smlouvy
o ubytování pracovně nebo služebně činné osoby pro povinnou osobu, souvisí-li ubytování
s touto pracovní nebo služební činností a je-li zabezpečováno povinnou osobou,
b) technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu
jednotkových cen, vzor a výpočet,
c) smlouvu, objednávku a fakturu, 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 České republiky.
(2) Neuveřejňuje se rovněž informace, pokud
a) je obchodním nebo bankovním tajemstvím,
b) by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského, nebo
c) jde o utajovanou informaci.
(3) Vláda může nařízením omezit povinnost uveřejnit smlouvy, objednávky nebo
faktury až do 100 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

§4
Registr smluv
(1) Zřizuje se veřejný registr smluv jako součást portálu veřejné správy.
(2) Zápisy do registru smluv a jeho využití jsou bezplatné.

§5
Způsob uveřejňování
(1) Povinná osoba zašle Ministerstvu vnitra smlouvu, objednávku nebo fakturu
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy, vystavení objednávky
nebo plnění na základě faktury. Ministerstvo vnitra smlouvu, objednávku nebo fakturu
uveřejní v registru smluv nejpozději do 15 dnů.
(2) Spolu se smlouvou se uveřejňují tato metadata
a) identifikace smluvních stran,
b) vymezení předmětu smlouvy,

c) cena nebo způsob stanovení ceny,
d) datum uzavření.
(3) Osoby podle § 2 odst. 1 písm. d) mohou z uveřejnění vyloučit informace, které
jsou jejich obchodním tajemstvím, i pokud by obchodním tajemstvím bylo až více takto
zveřejněných informací zároveň.

§6
Následky uveřejnění
(1) Smlouva podléhající uveřejnění nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
(2) Nezávisle na uveřejnění 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
ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.
(2) Nebyla-li smlouva nebo její část uveřejněna, protože povinná osoba využila
výjimku z povinnosti uveřejnění podle tohoto zákona, a nadřízený orgán nebo soud rozhodl o
poskytnutí smlouvy nebo její části podle předpisů upravujících svobodný přístup
k informacím, uveřejní je povinná osoba do 15 dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí
nadřízeného orgánu nebo soudu.

§8
Společná, přechodná a zmocňovací ustanovení
(1) Povinná osoba zašle k uveřejnění smlouvu, objednávku nebo fakturu bez ohledu
na právo, které je podle mezinárodního práva soukromého pro smlouvu právem rozhodným.
(2) Povinnost uveřejňovat smlouvy, objednávky a faktury nastává pro obce, které
nevykonávají rozšířenou působnost, a právnickou osobu, v níž má taková obec sama nebo
s jinými takovými obcemi většinovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby,
uplynutím dvou let od nabytí účinnosti tohoto zákona.
(3) Formulář pro uveřejňování dokumentů a metadat a způsob vkládání do registru
smluv včetně možností oprav a vyznačení nezveřejňovaných informací stanoví vláda
nařízením.

§9
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem devátého kalendářního měsíce
následujícího po dni jeho vyhlášení.

