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Legislativní proces

�Inspirace a vznik zákona
�Předložení zákona Poslanecké Sněmovně 

v roce 2012
�Nový návrh zákona v roce 2013
�Novelizace zákona v roce 2016
�Výhled do budoucna



Inspirace a vznik zákona

Březen 2012
�Cesta českých poslanců na Slovensko
�Vypracování návrhu zákona ve spolupráci s neziskovými 

organizacemi i Ministerstvem spravedlnosti ČR



Předložení zákona Poslanecké Sněmovně v 
roce 2012

Červen 2012
�Předložení návrhu zákona Poslanecké sněmovně PČR 

skupinou 58 poslanců v čele s Janem Farským

Léto 2013 
�1. čtení zákona
�Projednávání zákona v ÚPV
�Rozpuštění Poslanecké sněmovny



Nový návrh zákona v roce 2013
Listopad 2013
�Nový návrh zákona 75 poslanců převážně TOP 09, KDU-

ČSL a Hnutí ANO 2011 (160 poslanců podepsalo iniciativu 
Rekonstrukce státu)

Leden 2014
�Mimořádná schůze sněmovny – 1.čtení, prodloužen lhůta 

pro projednávání na 90 dnů
�Lobbing svazů obcí a průmyslu



Červen 2014
�Projednání Ústavně právním výborem PS
�Pozměňovací návrhy - široká diskuze způsobů řešení 

(zrušení sankce neplatnosti, výjimky formou vládního 
nařízení, stanovení výjimek u typů smluv, určitých osob 
a další) 

Červenec 2014
�Koaliční rozhodnutí o přípravě komplexního 

pozměňovacího návrhu ve spolupráci s Ministerstvem 
vnitra ČR



2. Polovina roku 2014
�Jednání koaliční poslanecké pracovní skupiny
�Hlavní téma ochrana obchodního tajemství

- slovenské řešení? – vyloučení smluv z běžného 
obchodního styku

- rozlišení hlavní a vedlejší činnosti  
právnických osob – tzv. „Core business“

- nově vypracované  mechanismy ochrany obchodního 
tajemství



Leden 2015
�Komplexní pozměňovací návrh
�Studie ekonomických dopadů MV ČR
�Výjimka pro ČEZ?

Červenec 2015
�2. čtení ve sněmovně
�50 poslaneckých pozměňovacích návrhů

18.9.2015 
�Zákon schválen ve 3. čtení



23.10.2015
�Zákon vrácen Senátem PČR – zásadní změna v nastavení 

zákona - Odstranění sankce neplatnosti smluv

24.11.2015
�110 poslanců přehlasovalo senátní návrh zákona 

o registru smluv



Novelizace zákona v roce 2016

Sněmovní tisk 699

�Vyjmutí národního podniku Budvar z působnosti zákona 
o registru smluv

�Poslanecké pozměňovací návrhy



Výhled do budoucna

???



Děkuji za pozornost.


