
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 21.06. 2017 

Informativní zpráva:  

 

Směrnice č. 4 /2017  Evidence a zveřejňování smluv a faktur 

 

Směrnice č. 5 /2017 Aplikace zákona o registru smluv u Města Lysá nad Labem  

 
 

 

RM dne 16.05.2017 přijala toto usnesení: 

 

Usnesení č. 340 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e 

předložené návrhy Směrnice č. 4/2017 Evidence a zveřejňování smluv a faktur, Směrnice č. 

5/2017 Aplikace zákona o registru smluv u Města Lysá nad Labem,  

 

II. u k l á d á 

tajemníkovi předložit Směrnice č. 4/2017 Evidence a zveřejňování smluv a faktur a Směrnice č. 

5/2017 Aplikace zákona o registru smluv u Města Lysá nad Labem dne 21. 06. 2017 

zastupitelstvu města na vědomí. 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Návrh na usnesení 

 

Zastupitelstvo města 

  

b e r e   n a    v ě d o m í 

 

 

předložené návrhy Směrnice č. 4/2017 Evidence a zveřejňování smluv a faktur, Směrnice č. 

5/2017 Aplikace zákona o registru smluv u Města Lysá nad Labem. 

 

 

 

 Podpis předkladatele: 

 

     

  Podpis starosty nebo 

   místostarosty: 

 

      



                                                                                   
         

Kancelář městského úřadu                  Rada města Lysá nad Labem 

       dne  16.05.2017 

 

Návrh 

Směrnice č. 4 /2017  Evidence a zveřejňování smluv a faktur 

 

Směrnice č. 5 /2017 Aplikace zákona o registru smluv u Města Lysá nad 

Labem  

 

 
Zpráva se předkládá z důvodu: 

nabytí účinnosti § 6 a § 7 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ode dne 01.07.2017 

     

Zprávu vypracovali:       

Irena Šťatstná, vedoucí odboru VV 

Petra Loudová, vedoucí odboru IT 

Ing.Miloš Dvořák, tajemník MěÚ       

             

Zprávu předkládá:                         

Ing. Karel Otava, starosta města 

 

Do rady města bude přizván:     

- 

 

Návrh usnesení: 

Rada města  

 

s c h v a l u j e 

 

předložené návrhy Směrnice č. 4/2017 Evidence a zveřejňování smluv a faktur, Směrnice č. 

5/2017 Aplikace zákona o registru smluv u Města Lysá nad Labem,  

 

u k l á d á 

 

tajemníkovi předložit Směrnice č. 4/2017 Evidence a zveřejňování smluv a faktur  a Směrnice č. 

5/2017 Aplikace zákona o registru smluv u Města Lysá nad Labem dne 21.06.2017 

zastupitelstvu města na vědomí. 

 

      

 Podpis předkladatele: 

 

 

     

 Podpis starosty nebo 

 místostarosty: 

 

 

      

 Podpis tajemníka:  



 

Důvodová zpráva. 

Popis problému:   

Na zasedání zastupitelstva města dne v červnu 2014 bylo uloženo tajemníkovi připravit vnitřní 

směrnici upravující zveřejňování platných smluv, objednávek a faktur došlých i vystavených na 

webových stránkách města. Cílem bylo zpřístupnit veřejnosti základní dokumenty, s nimiž 

město pracuje, a realizovat tak princip transparentnosti. V srpnu 2014 rada města schválila návrh 

Směrnice č. 9 /2014 Evidence a zveřejňování smluv a přehledu faktur. Směrnice byla založena 

na funkci spisové služby od firmy T-MAPY, která byla pořízena v roce 2009 v souvislosti se 

zavedením datových schránek. Jedním z modulů, který je provázán se spisovou službou, je 

modul Evidence smluv , který byl pořízen a implementován do programového vybavení úřadu 

začátkem roku 2014. Nové smlouvy počínaje rokem 2015 jsou již zpracovávány v tomto 

systému. Smlouvy dříve uzavřené, ale stále platné, jsou postupně do systému zadávány.  

Dne 24.11.2015 byl schválen zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ( zákon o registru smluv), který 

byl novelizován zákonem č. 298/2016 Sb. 

Lze konstatovat, že MěÚ Lysá nad Labem se začalo připravovat na registraci smluv 

v dostatečném předstihu. V současné době je v modulu Evidence smluv zadáno více než 2,5 

tisíce smluv. 

Problémem, který v současné době evidujeme, je to, že řada smluv není zveřejněna v souladu 

s citovaným zákonem. Ode dne 1. července 2017 nabývají účinnosti 2 paragrafy, které jsou 

jednoznačné a v případě jejich nesplnění hrozí riziko velkých následků: 

 

§ 6  Následky uveřejnění 

(1) Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá 

účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. 

(2) Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv 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 

prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena 

od počátku. 

(2) Odstavec 1 se nepoužije, pokud nebyla prostřednictvím registru smluv uveřejněna pouze část 

smlouvy nebo byla nesprávně vyloučena z uveřejnění metadata z důvodu ochrany obchodního 

tajemství postupem podle § 5 odst. 6, 

a) provede-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana opravu podle § 5 odst. 7, jíž 

bude dosaženo uveřejnění souladného s tímto zákonem, ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy se 

dozvěděla o tom, že uveřejnění není souladné s tímto zákonem, byla-li dosud v dobré víře, že 

uveřejnění je souladné s tímto zákonem, nebo 

b) uveřejní-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana neuveřejněnou část smlouvy 

nebo dotčená metadata prostřednictvím registru smluv jako opravu podle § 5 odst. 7 do 30 dnů 

ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí nadřízeného orgánu nebo soudu, na jehož základě má 

být neuveřejněná část smlouvy nebo dotčená metadata poskytnuta podle předpisů upravujících 

svobodný přístup k informacím. 

(3) Jiná metadata než podle odstavce 2 lze opravit pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byla 

uzavřena smlouva, k níž se metadata vztahují; to neplatí pro opravu chyb v psaní nebo v 

počtech. 

 



Z důvodu jednotného postupu na MěÚ i v příspěvkových organizacích je předkládán návrh dvou 

směrnic. První z nich je novelizovaná Směrnice č. 9/2014, druhá  nová směrnice reaguje na 

zákon o registru smluv a stanoví  přesný postup při aplikaci zákona. 

Za stejným účelem pak bude dne 22.06.2017 uskutečněno školení pro vedoucí úředníky, 

úředníky, hospodářky MŠ, ZŠ a ZUŠ. Školení povede právník – specialista v této oblasti z firmy 

Frank Bold. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

RM 19.08.2014 Usnesení č. 488 

Rada města  I. b e r e   n a   v ě d o m í 

předložený návrh Směrnice č. 9 /2014 Evidence a zveřejňování smluv a přehledu faktur, 

II. u k l á d á 

tajemníkovi  

1) upravit Směrnici č. 9/2014 Evidence a zveřejňování smluv a přehledu faktur ve smyslu 

diskuse v RM 19.08.2014, 

2) předložit Směrnici č. 9/2014 Evidence a zveřejňování smluv a přehledu faktur dne 

03.09.2014 ZM na vědomí. 

 

Návrh řešení: 

Kancelář MěÚ doporučuje radě města vzít na vědomí předložené  návrhy Směrnice č. 4/2017 

Evidence a zveřejňování smluv a faktur, Směrnice č. 5/2017 Aplikace zákona o registru smluv u 

Města Lysá nad Labem,  

a uložit tajemníkovi předložit Směrnice č. 4/2017 Evidence a zveřejňování smluv a faktur  a 

Směrnice č. 5/2017 Aplikace zákona o registru smluv u Města Lysá nad Labem dne 21.06.2017 

zastupitelstvu města na vědomí. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáváno. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Žádný – pokud budou smlouvy zveřejňovány v souladu s platnou legislativou. V opačném 

případě se město vystavuje velkému riziku, pokud by byly některé smlouvy neplatné od samého 

počátku. 

S náklady na školení je v rozpočtu města na rok 2017 počítáno. 

 

Příloha: 

Směrnice č. 4 /2017 Evidence a zveřejňování smluv a faktur. 

Směrnice č. 5/2017 Aplikace zákona o registru smluv u Města Lysá nad Labem   

       

 

 Ing.Miloš Dvořák 

 tajemník MěÚ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Město Lysá nad Labem 

  
SMĚRNICE č. 4/2017 

 

Evidence a zveřejňování smluv 
a přehledu faktur 

 

Platnost od:           2017 

Schváleno: usnesením RM č.   ze dne 16.05.2017 

 

Rozdělovník : 

 
Jméno Funkce Podpis 

Ing. Dvořák Miloš tajemník  

Šťastná Irena vedoucí odboru vnitřních věcí  

Ing. Mádlová Marie vedoucí stavebního úřadu  

Ing.Kopecký Vladimír vedoucí odboru správy majetku a investic  

Ing.Daňková Světlana vedoucí odboru živnostenský úřad  

Ing. Novotná Alena vedoucí odboru dopravy  

PaedDr. Bodnárová Věra vedoucí odboru školství, sociálních věcí, 

zdravotnictví  a kultury 

 

Ing. Polenová Ivana vedoucí odboru finančního  

Pilařová Miluše vedoucí odboru životního prostředí  

Loudová Petra vedoucí odboru IT  

PaedDr. Štěpánek Jan vedoucí odboru MI  

 
Záznam o aktualizaci: 

Dodatek č.  Platné od 

  

  

 

Doplňuje  směrnici města:  

 

Nahrazuje: Směrnici č. 9/2014 z 18. 08. 2014 (usn. RM č. 488) 

 

 

 

 

 



 
 

Směrnice č.4/2017 
Evidence a zveřejňování smluv 

a přehledu faktur 
 
Obsah: 

1. 1. Úvod 

2. Všeobecná ustanovení 

3. Odpovědné osoby 

4. Evidence smluv, evidence faktur 

5. Souhlas smluvních stran se zveřejňováním smluv a faktur 

6. Zvláštní případy zveřejňování smluv 

7. Nezveřejňované smlouvy 

8. Závěrečná ustanovení 

 

1. Úvod 

 

Předmětem dokumentu je stanovit postup při uzavírání, evidenci, zveřejnění a archivaci smluv  

a faktur. Smlouvy podepisuje starosta, v době jeho nepřítomnosti místostarosta. Pracovně-právní 

smlouvy podepisuje tajemník. Smlouvy podléhající schválení nebo souhlasu obce jsou 

projednávány v souladu se zákonem o obcích a jsou opatřeny doložkou souhlasu se 

zveřejněním. 

 

2. Všeobecná ustanovení 

 

(1) Každá smlouva (smlouvou se rozumí i právní úkon nazvaný jako dohoda), uzavřená 

Městem Lysá nad Labem jako smluvní stranou (účastníkem dohody) a zaevidovaná (obsažená) 

v elektronické evidenci smluv (= informačním systému) T-WIST, bude zveřejněna na 

oficiálních webových stránkách města Lysá nad Labem na adrese  www.mestolysa.cz, pokud 

tato pravidla nestanoví jinak. 

Fakturou se rozumí dokument, který je evidován v Knize došlých faktur a na jehož základě 

proběhla úhrada dodavateli za dodané zboží nebo služby. 
 
(2) Zveřejněním smlouvy nebo faktury se rozumí zpřístupnění jejího obsahu neomezenému 

okruhu osob prostřednictvím internetu. 
 
(3) Každá smlouva se zveřejňuje vždy v plném rozsahu (celý obsah smlouvy), včetně příloh  

a dodatků, pokud není v těchto pravidlech stanoveno jinak. S přihlédnutím k technickým 

možnostem se zveřejňuje přehled faktur – popis viz dále.  
 
(4) Zveřejnění smlouvy probíhá automatizovaně prostřednictvím elektronického nástroje  T-

WIST. Závazný postup a pravidla používání elektronického nástroje  stanoví informatici. 
 
(5) Za zveřejnění smlouvy odpovídá  zaměstnanec, který smlouvu zaevidoval do elektronické 

evidence smluv IS T-wist. 

 

(6) Zveřejnění přehledu faktur probíhá hromadně po uzavření knihy došlých faktur za každý 

kalendářní měsíc. Zveřejňován bude přehled všech došlých faktur v členění: pořadové číslo, 

variabilní symbol, datum splatnosti, fakturovaná částka, název dodavatele, poznámka – účel 

platby. Za zveřejnění přehledu faktur odpovídá určený zaměstnanec – informatik.  

http://www.mestolysa.cz,/


 

 

 

3. Odpovědné osoby 

 

Odpovědnost za přípravu smlouvy, její obsahovou a formální stránku, schválení, podepsání  

a evidenci smlouvy včetně všech jejích dodatků a příloh, má autor smlouvy, který zároveň 

odpovídá i za kompletnost a správnost elektronické i listinné evidence dle tohoto postupu. 

Návrh každé smlouvy musí být před uzavřením parafován městským právníkem na průvodním 

listu.   

Odpovědnost za zveřejnění přehledu faktur má určený zaměstnanec – informatik. 

 

4. Evidence smluv, evidence přehledu faktur 

 

(1) Pro elektronickou evidenci slouží programové vybavení „Evidence smluv“ od firmy T-

MAPY, umožňující dálkový přístup. 

 

(2) Odpovědné osoby mají aktivní přístup jen ke smlouvám svého odboru. Odpovědná osoba 

připraví návrh smlouvy ve WORDu a vloží jej do modulu Evidence smluv. Tím získá číslo 

smlouvy, které je systémem generováno automaticky. Současně vyplní údaje o smluvním 

partnerovi. Po vyplnění všech údajů vytiskne průvodní list, kam se automaticky natáhnou 

jednou zadané údaje. Návrh smlouvy nechá zkontrolovat městským právníkem, který na 

průvodní list připojí parafu. Případné připomínky právníka je odpovědná osoba povinna 

zapracovat do smlouvy. 

Následně je smlouva předložena ke schválení vedení města nebo do RM, příp. ZM (podle 

povahy smlouvy). Získané číslo usnesení se doplní do smlouvy a smlouvu s průvodním listem 

předloží k podpisu starostovi města.  Po podpisu smlouvy do programu doplní všechny případné 

další požadované údaje. Smlouva je zveřejněna vložením elektronického obrazu textového 

obsahu smlouvy (po provedené anonymizaci osobních a dalších údajů – viz příloha č. 1) 

v otevřeném a strojově čitelném formátu. Do modulu smluv je možné vložit sken podepsané 

smlouvy pro vlastní potřebu. Odpovědná osoba zodpovídá za vyznačení doby platnosti smlouvy, 

příp. ukončení platnosti v programu elektronické evidence.   

 

(3) Smlouvy v listinné podobě se uchovávají v podobě originálů platných smluv se všemi 

náležitostmi (razítka, podpisy) na odboru vnitřních věcí, kam je odpovědná osoba předá do 15 

dnů po jejich uzavření proti podpisu Průvodního listu ke smlouvě (viz příloha č. 2). Po ukončení 

platnosti smlouvy je s ní nakládáno v souladu se Spisovým a skartačním řádem MěÚ Lysá nad 

Labem. 

 

(4) Faktury jsou evidovány v knize došlých faktur. Faktura je na podatelně naskenována do 

elektronické podoby ve formátu PDF a zařazena do elektronické knihy faktur s uvedením částky 

k úhradě. 

 

(5) Přehled faktur vytváří určený zaměstnanec – informatik po uzavření knihy došlých faktur za 

každý kalendářní měsíc. Přehled faktur je zveřejněn na stránkách města za období od počátku 

roku do konce kalendářního měsíce.  

 

5. Souhlas smluvních stran se zveřejněním smluv a faktur 

 

(1) Do návrhu textu každé smlouvy uzavírané mezi Městem Lysá nad Labem a smluvním 

partnerem, který je právnickou osobou, fyzickou osobou podnikající (smlouva se týká 



podnikatelské činnosti),  po dni nabytí účinnosti této směrnice, vyjma smluv, které podle této 

směrnice nemohou být zveřejňovány, musí být navrženo ujednání tohoto znění:  

„Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 

nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje 

údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího 

podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 

zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Lysá nad Labem (www.mestolysa.cz),  a 

to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 

uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a 

zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.“ 

 

V případě, že hodnota smlouvy je vyšší než 50.000,- Kč (bez DPH), musí být navrženo 

ujednání tohoto znění: 
„Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede 
odpovědný zaměstnanec Města Lysá nad Labem ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu smlouvy 
poslední smluvní stranou. Do 3 dnů pak protistranu informuje o splnění této povinnosti a 
o případných změnách a opravách provedených v registru smluv“.   

 
(2) Do návrhu textu každé smlouvy uzavírané mezi Městem Lysá nad Labem a smluvním 

partnerem, který je fyzickou osobou (smlouva se netýká podnikatelské činnosti smluvního 

partnera), po dni nabytí účinnosti této směrnice, vyjma smluv, které podle této směrnice 

nemohou být zveřejňovány, musí být navrženo ujednání tohoto znění: 

„Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 

nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje 

údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího 

podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 

zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Lysá nad Labem (www.mestolysa.cz),  a 

to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 

uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a 

zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.“ 

 

V případě, že hodnota smlouvy je vyšší než 50.000,- Kč (bez DPH), musí být navrženo 

ujednání tohoto znění:  
„Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede 
odpovědný zaměstnanec Města Lysá nad Labem ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu smlouvy 
poslední smluvní stranou. Do 3 dnů pak protistranu informuje o splnění této povinnosti a 
o případných změnách a opravách provedených v registru smluv“.   
Pokud smluvní partner nebude souhlasit s vložením tohoto ujednání do textu smlouvy, bude 

smlouva zveřejněna výhradně za podmínek uvedených v článku 6 této směrnice. 

 
(3) V případě, že smluvní partner – právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající nebude 

souhlasit s vložením textu do smlouvy podle odstavce 1, bude smlouva zveřejněna výhradně 

za podmínek uvedených v článku 6 této směrnice. 
 
 
6. Zvláštní případy zveřejňování smluv 

 
(1) Smlouvy, uzavřené po dni nabytí účinnosti této směrnice, u nichž nebyl smluvním 

partnerem udělen výše uvedený souhlas s jejich zveřejněním, se zveřejní pouze v případě, 

udělí-li s jejich zveřejněním předchozí písemný souhlas externí právní zástupce města Lysá 

nad Labem nebo starosta (případně místostarosta) města, a to po posouzení existence či 

neexistence okolností zabraňujících zveřejnění. 



 

Zejména se přihlíží k zákonným ustanovením a aktuální judikatuře vztahující se k otázce 

svobodného přístupu k informacím a obchodního tajemství.  

 
 

7. Nezveřejňované smlouvy 

 
(1) Zveřejněny nemohou být: 

a) smlouvy uzavírané podle zákoníku práce, zejména pracovní smlouvy, dohody o provedení 

práce, dohody o pracovní činnosti, kolektivní smlouvy, dohody o práci přesčas, dohody  

o pracovní pohotovosti, kvalifikační dohody (dohody o prohlubování a zvyšování kvalifikace 

zaměstnanců), 

b) smlouvy, u nichž smluvní partner důvodně a prokazatelně chrání obchodní tajemství či 

bankovní tajemství, 

c) smlouvy, u nichž smluvní partner důvodně a prokazatelně chrání autorská práva ve 

smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých  zákonů  (autorský zákon),  ve  znění  pozdějších předpisů. 

 

 

8. Závěrečná ustanovení 

 

(1) Touto směrnicí jsou povinni se řídit všichni zaměstnanci města. 

 
(2) Za dodržování ustanovení této směrnice odpovídá odbor, který smlouvu zveřejňuje.  

V případě pochyb či nejasností je povinen tyto konzultovat s externím právním zástupcem 

města Lysá nad Labem. 

 
(3) Tuto směrnici schválila Rada města dne _ _ _ _ _ _ _, č. usnesení _ _ _ , zároveň se tím ruší 

směrnice č. 9/2014 z 19. 08. 2014 (usn. RM č. 488).  

 
(4) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem _ _ _ _ _ _ _ na dobu neurčitou  
 

 

 

 

………………………..                                                           ………………………….. 

Jan Burian       Ing. Karel Otava 

místostarosta                                                                                  starosta 



   Příloha č. 1  

 

Typizace osobních a dalších údajů určených k anonymizaci ve smlouvě s právnickou 

osobou (PO) a fyzickou osobou podnikající (FOP):  

 

Vzor hlavičky smlouvy s 

komentářem k anonymizaci  

Údaj:  

 

Anonymizace A/N  

 

Komentář  

Obchodní firma  N  Vždy dostupné z veřejných 

zdrojů (OR, ARES….)  

Jednající/Zastoupená  N  Dostupné z veřejných 

zdrojů (OR – jednatel, 

prokurista), popř. bez újmy 

na právu na soukromí  

Alt. 1: Sídlo (PO)  N  Vždy dostupné z veřejných 

zdrojů (OR, ARES….)  

Alt. 1: Sídlo FOP  A  Anonymizovat, pokud je 

adresa sídla shodná s 

místem trvalého či 

faktického pobytu – nelze 

zajistit bez přístupu k ROB 

či ISEO – anonymizovat 

vždy  

   

IČO  N  Vždy dostupné z veřejných 

zdrojů (OR, ARES….)  

DIČ  N  Vždy dostupné z veřejných 

zdrojů (ARES….) popř. 

odvoditelné od IČO  

Číslo účtu  A  Anonymizovat, byť je 

informace dostupná z 

registru účtů (plátce a 

neplátce DPH) - pro 

zjednodušení a sjednocení 

nepublikovat vůbec  

Osoba oprávněná jednat za 

dodavatele ve věcech 

smluvních / technických  

A  

 

 

 

N (v případě zaměstnance, 

který není členem 

statutárního orgánu, není-li 

k tomu právní titul) 

 

U osoby jednající za 

povinný subjekt lze 

zveřejnit, protože se jedná o 

informace vypovídající o 

veřejné či úřední činnosti a 

zásah do soukromí je 

minimální.  

U zaměstnance dodavatele, 

pokud není členem 

statutárního orgánu, k tomu 

obvykle neexistuje právní 

titul (v úvahu přichází 

pouze souhlas, zákon o 

svobodném přístupu k 

informacím a zákon o 

ochraně osobních údajů 



tomu brání).  

Telefon  A  Není přípustné publikovat, 

může vést k poškození práv 

osoby (stalking, …), např. 

mobilní čísla jsou zpravidla 

neveřejná  

Email  A  Není přípustné publikovat,  

 

Identifikátor DS   N       Veřejně dostupný údaje. 

 

Vlastní text smlouvy 

Kontextově vyhledané 

údaje sub hlavička určené 

k anonymizaci  

  A Týká se pouze dat, která 

byla anonymizovaná v 

hlavičce. Zavést v 

hlavičce zkratky, nezbytné 

údaje soustředit do jedné 

části smlouvy a tu 

anonymizovat. 

 

Obchodní tajemství   A (ručně – popisem či   

vektorově)  

Vždy omezené, rozsah je  

a) Určen ad hoc 

publikujícím subjektem  

b) Obsažen pouze v části 

textu nazvaném 

„Obchodní tajemství“ či 

jinak podobně  

c) Kontextově vyhledáno a 

manuálně anonymizováno 

  

 

Podpisová doložka 

Podpis jednajících osob  A           Vždy anonymizováno – obdobně  

               podpisové vzory v OR jsou v neveřejné  

                                                                                           části (nepublikované). 

 

Typizace osobních a dalších údajů určených k anonymizaci ve smlouvě s fyzickou osobou 

nepodnikající:  

   

Anonymizují se veškeré údaje o fyzické osobě – jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo 

účtu, telefon, podpis apod. 

 

Výjimka: 

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemcem veřejných prostředků ve smlouvě se 

ponechá – jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a 

podmínky poskytnutých veřejných prostředků. 

 

 

 



Příloha č. 2 
Město Lysá nad Labem 

PRŮVODNÍ LIST KE SMLOUVĚ 

CHARAKTERISTIKA SMLOUVY 

         

Název smlouvy    

Oprávněná osoba  Podpis: 
  

Důvod uzavření smlouvy 
(usnesení RM, ZM)   

Číslo smlouvy     Počet výtisků:    

Smluvní partner (včetně IČ, DIČ):   

Veřejný výdaj v Kč  Veřejný příjem v Kč   0.00 

 

SCHVALOVACÍ PROCES 

 Schvaluji Datum Jméno a příjmení Funkce a útvar Podpis** 

Zpracovatel*    
      

  

Správce rozpočtu   
      

  

Příkazce operace   
      

  

Právně posoudil   
      

  

 

ROZDĚLOVNÍK 

Výtisk 
č.: Komu Poznámka Podpis 

1 Šťastná Irena     

 
 

Poznámka:  

 

 
*  Zpracovatel je odpovědný za shodnost všech výtisků 
**Uvedené osoby svým podpisem stvrzují správnost smlou



 

Město Lysá nad Labem 

  
SMĚRNICE č. 5/2017 

 

Aplikace zákona o registru smluv  

u Města Lysá nad Labem 
 

Platnost od:           2017 

Schváleno: usnesením RM č.   

 

Rozdělovník : 

 
Jméno Funkce Podpis 

Ing. Dvořák Miloš tajemník  

Šťastná Irena vedoucí odboru vnitřních věcí  

Ing. Mádlová Marie vedoucí stavebního úřadu  

Ing.Kopecký Vladimír vedoucí odboru správy majetku a investic  

Ing.Daňková Světlana vedoucí odboru živnostenský úřad  

Ing. Novotná Alena vedoucí odboru dopravy  

PaedDr. Bodnárová Věra vedoucí odboru školství, sociálních věcí, 

zdravotnictví  a kultury 

 

Ing. Polenová Ivana vedoucí odboru finančního  

Pilařová Miluše vedoucí odboru životního prostředí  

Loudová Petra vedoucí odboru IT  

PaedDr. Štěpánek Jan vedoucí odboru MI  

 
Záznam o aktualizaci: 

Dodatek č.  Platné od 

  

  

 

Doplňuje  směrnici města:  

 

Nahrazuje: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Směrnice č.5/2017 

k aplikaci zákona o registru smluv u Města Lysá nad Labem. 

 

A. Úvodní část 
A. 1 Úvod. 

A. 2 Výjimky z povinnosti uveřejnění. 

A. 3 Účinnost smlouvy. 

A. 4 Povinnost uveřejnění. 

A. 5 Identifikace smluvních stran. 

A. 6 Předmět smlouvy dle § 5 odst. 5 ZRS. 

A. 7 Cena, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit. 

A. 8 Datum uzavření smlouvy. 

A. 9 Přílohy. 

A. 10 Zveřejňování dodatků. 

A. 11 Nezveřejňování chráněných informací a dalších informací dle zákona InfZ. 

A. 12 Sankce. 

 

B. Metodická část – postup. 

 

A. Úvodní část 

 
A. 1 Úvod. 

 

Zákon o registru smluv byl přijat jako zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), na konci roku 2015.  

Zákon stanoví Městu Lysá nad Labem (§ 2 odst. l písm. b) a jeho příspěvkovým 

organizacím (§ 2 odst. 1 písm. f) povinnost k uveřejňování soukromoprávních smluv 

(uzavřených podle občanského práva) a smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční 

výpomoci, tzv. veřejnoprávní smlouvy (dle § 17 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (tzv. velká rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (tzv. velká 

rozpočtová pravidla) -  

Smlouva, která musí být uveřejněna v registru smluv, musí být uzavřena písemně. Povinnost 

písemné formy smlouvy je tak dána i tam, kde občanský zákoník nebo jiný právní předpis 

písemnou formu právního jednání nevyžadují. 

 

A. 2 Výjimky z povinnosti uveřejnění. 

 

Zákon o registru smluv upravuje celou řadu výjimek z povinnosti uveřejnění smluv v registru 

smluv. Povinnost uveřejňovat smlouvy se nevztahuje na:  

 

1. Smlouvu s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti. Z 

povinnosti uveřejnění v registru smluv jsou vyloučeny smlouvy uzavřené s fyzickými 

osobami, které jednají mimo rámce své podnikatelské činnosti. Na toto pravidlo dopadá 

výjimka (výjimka z výjimky), a to ta, že se uveřejní smlouva s fyzickou osobou jednající 

mimo rámec její podnikatelské činnosti, jde-li o převod vlastnického práva Města Lysá 



nad Labem k hmotné nemovité věci, tzn. např. smlouva o prodeji městských pozemků 

fyzické osobě. V případě převodu nemovité věci opačným směrem, tedy půjde-li o převod 

vlastnického práva od fyzické osoby jednající mimo rámec její podnikatelské činnosti Městu 

Lysá nad Labem, tzn. klasický výkup pozemků pod obchvatem, pak se taková smlouva 

neuveřejní. Od uveřejnění v registru smluv je tak touto výjimkou osvobozena většina 

smluv s fyzickými osobami, tedy např. i pracovní smlouvy uzavřené podle zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, kromě smluv o převodu 

vlastnického práva k nemovité věci v případě převodu od Města Lysá nad Labem.  

 

2. Technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu 

jednotkových cen, vzor a výpočet.  

 

3. Smlouvu, 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 nebo obrany České republiky.  

 

4. Smlouvu, jejíž plnění je prováděno převážně mimo území České republiky.  

5. Smlouvu uzavřenou adhezním způsobem, jejíž smluvní stranou je veřejná výzkumná 

instituce, veřejná vysoká škola, státní podnik nebo národní podnik, zdravotní pojišťovna nebo 

právnická osoba, 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, s výjimkou smluv uzavřených na základě zadávacího řízení podle zákona o veřejných 

zakázkách [tedy subjekty uvedené v § 2 odst. 1 písm. e), k), l) n)].  

Problematika smluv uzavíraných adhezním způsobem je upravena zejm. v § 1798 a násl. 

občanského zákoníku. Jde o smlouvu, v níž smluvní podmínky stanoví jedna smluvní strana a 

druhá má pouze možnost je přijmout nebo nepřijmout. Adhezní smlouvy jsou při častém 

používání efektivní, protože přináší úsporu času, např. využitím předem připravených 

formulářů, nicméně smluvní strana, která nemá možnost podobu smluvních podmínek 

ovlivnit, se ocitá ve slabším postavení. V praxi se používají zejména vůči spotřebitelům, např. 

při uzavírání smluv o dodávce energií, o sjednání úvěrů nebo pojištění apod. 

 
6. Smlouvy, objednávky a faktury, které se týkají činnosti orgánů, jejich členů a 

organizačních složek státu (Poslanecká sněmovna, Senát, Kancelář prezidenta republiky, 

Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář veřejného ochránce práv) uvedených v 

§ 8 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a činnosti správců jejich kapitol.  

 

7. Smlouvu uzavřenou na komoditní burze, na regulovaném trhu nebo evropském 

regulovaném trhu, v dražbě nebo v aukci anebo jiným obdobným postupem, s nímž je spojen 

zvláštní způsob přechodu nebo převodu vlastnického práva.  

 

8. Smlouvu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je akciová společnost, jejíž cenné papíry 

byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, jde-li 

o akciovou společnost, 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. Např. ČEZ, a. s.  

 

9. Smlouvu, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty 

nebo nižší.  



 

10. Smlouvu, která je uzavřena s autorem nebo výkonným umělcem v souvislosti s 

autorským dílem nebo uměleckým výkonem. Jedná se o výjimku pro smlouvy z oblasti práv k 

nehmotným statkům.  

 

11. Smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního 

pojištění a smlouvu o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná 

očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem 

zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které jsou uveřejňovány podle zákona 

o veřejném zdravotním pojištění.  

 

12. Smlouvu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou 

působnost, příspěvková organizace touto obcí zřízená nebo právnická osoba, v níž má taková 

obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast. Povinnost k uveřejňování smluv 

v registru smluv tak nedopadá na obce I. a II. (s pověřeným obecním úřadem) typu. Budeme-

li např. uzavírat smlouvu s obcí Stratov – nemusíme smlouvu zveřejňovat. 

 

A. 3 Účinnost smlouvy. 

 

Zásadním dopadem zákona o registru smluv, byť s odloženou účinností až pro smlouvy 

uzavírané od 1. 7. 2017, je podmínění účinnosti povinně uveřejňované smlouvy jejím 

uveřejněním (včetně příslušných metadat) v registru smluv. Teprve účinností smlouvy 

vzniká závazek, oprávněná strana má právo na plnění a povinná strana má povinnost plnit. 

Podle dosavadní právní úpravy nastala účinnost smlouvy standardně jejím uzavřením (nebylo-

li dohodnuto jinak). Do těchto ustálených pravidel pro účinnost smluv zasahuje zákon o 

registru smluv právě tím, že podmiňuje účinnost smlouvy jejím uveřejněním. 

Zpětnou účinnost povinně uveřejňované smlouvy nelze sjednat. 

 

POZOR! Před podáním návrhu na vklad do katastru by tedy již měla být příslušná smlouva 

uveřejněna, aby byla účinná a bylo možné na základě ní provést vklad do katastru 

nemovitostí. 

Katastr nemovitostí by měl ve vkladovém řízení zkoumat, zda dochází k zápisu na základě 

smlouvy, která byla řádně uveřejněna v registru smluv, pokud je taková smlouva v režimu 

povinného uveřejňování dle zákona o registru smluv. 

 

Zveřejnění podléhá i objednávka. Objednávka je zpravidla nabídkou na uzavření smlouvy. 

Jedná se o adresované právní jednání. Přijetím objednávky druhou stranou vzniká smlouva, 

která (jde-li o smlouvu, jež má být dle ZRS uveřejněna) musí být uzavřena písemně. Aby byly 

požadavky na písemnost smlouvy splněny, objednávku již nepostačí akceptovat ústně či 

faktickým plněním, pokud se bude jednat o smlouvu, jež má být dle zákona o registru smluv 

uveřejněna, musí být nejen objednávka, ale i její přijetí v písemné formě, byť obecně vzato 

nic neukládá, že tyto dva písemné úkony musí být na jedné listině. Mohou být i na dvou 

listinách, přičemž pod pojmem „listina“ je třeba v souladu s § 3026 odst. 1 občanského 

zákoníku rozumět i jinou písemnost bez zřetele na její podobu, například emailovou zprávu. 

Stejně tomu bude i v opačném případě, kdy bude osoba neuvedená v § 2 odst. 1 ZRS činit 

objednávku vůči osobě uvedené v § 2 odst. 1 ZRS. Písemné musí být oba projevy vůle tvořící 

smlouvu (nabídka i její přijetí). Dále je nutné pamatovat na obecné požadavky na nabídku 

(ofertu) stanovené v § 1731 občanského zákoníku, dle kterého z nabídky na uzavření smlouvy 

(objednávky) musí být zřejmé, že ten, kdo ji činí, má úmysl uzavřít smlouvu s osobou, vůči 

níž návrh činí. 



Do registru se v požadovaném formátu uveřejní jak písemná objednávka, tak písemná 

akceptace. 

Pokud smluvní strany používají elektronickou komunikaci, je nejjednodušší metodou forma 

akceptace odpovědí na emailovou objednávku s ponecháním i původního písemného textu 

objednávky. V takovém případě je e-mailová zpráva s akceptací zároveň smlouvou, a to 

dokonce smlouvou na jedné listině ve smyslu § 562 odst. 1 a § 3026 odst. 1 občanského 

zákoníku, která se bude uveřejňovat v registru smluv. Při objednávkách v listinné podobě by 

mělo postačit potvrzení a připodepsání objednávky a její doručení zpět objednateli. 

 

V případě havárií lze využít § 6 dost. 2, ve kterém je uvedeno, že smlouvy uzavřené za 

účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou 

událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí nabývající účinnosti nezávisle 

na uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

Smlouva musí být nicméně uveřejněna, a to do tří měsíců ode dne uzavření, jinak dojde k 

absolutní neplatnosti smlouvy.  

 

A. 4 Povinnost uveřejnění. 

 

Povinné subjekty by měly z opatrnosti informovat smluvního partnera, že patří mezi subjekty 

dle § 2 odst. 1 ZRS, a vyvést jej z omylu v případě, že si toho smluvní partner není vědom. Na 

druhou stranu, povinnost uveřejnění určitých smluv vyplývá přímo ze zákona, a tím pádem i 

zde platí princip, že každý má znát právo a neznalost zákona neomlouvá. 

Zákon o registru smluv (v § 5 odst. 2) stanoví, že uveřejnění v registru smluv může provést 

jak osoba uvedená v § 2 odst. 1, tak druhá smluvní strana smlouvy. Zákon povinnost 

uveřejnění ponechává na svobodném jednání smluvních stran. Proto je nejvhodnější 

předcházet vzniku konfliktních situací a případným soudním sporům a ve smlouvě ošetřit, 

kdo smlouvu zveřejní. 

Je zároveň v přednostním zájmu smluvních stran ošetřit postup vkládání smluv do registru 

tak, aby smlouva nabyla účinnosti ve sjednané době (nejdříve však dnem uveřejnění). 

Předmětná smlouva by tak nově měla obsahovat ustanovení, na základě kterého některá ze 

smluvních stran bude povinna uveřejnit smlouvu v příslušné lhůtě po uzavření smlouvy. Tím 

bude smluvně ve smlouvě samotné zkonstruována povinnost uveřejnění pro jednu či druhou 

smluvní stranu, čímž vznikne i její odpovědnost za případné porušení smluvní povinnosti ve 

smyslu § 2913 občanského zákoníku. Zároveň je doporučeno předem též vydefinovat, jaké 

části smlouvy nemusí, či dokonce nesmí být uveřejněny. Jedním z nejpřehlednějších 

nabízených řešení, jak řešit toto riziko například ve vztahu k obchodnímu tajemství, je 

vyčlenit veškeré obchodní tajemství do separátní přílohy, přílohu označit za obchodní 

tajemství (pokud se skutečně jedná o chráněné obchodní tajemství ve smyslu § 504 

občanského zákoníku a § 9 zákona o svobodném přístupu k informacím) a tu neuveřejnit. 

V případě smluv města vznikajících z jeho podnětu je povinnost uveřejnění vždy na 

straně města (resp. příslušného odboru). Dle § 5 odst. 2 ZRS se smlouva zašle správci 

registru bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od dne, kdy byla smlouva 

uzavřena. Lhůta 30 dnů je lhůtou pořádkovou a nejsou s ní spojené sankční ani žádné jiné 

zákonné následky. Smlouvu uzavřenou po 1. 7. 2017 je nicméně nutné uveřejnit do tří 

měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, jinak bude zrušena od počátku. ZRS tímto způsobem 

sankcionuje neuveřejnění smlouvy sankcí, jejíž účinky odpovídají absolutní neplatnosti (§ 

588 občanského zákoníku). 

Aby byla smlouva řádně uveřejněna v registru, musí být vložen elektronický obraz 

textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu (§ 3 odst. 7, 8 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; tj. např. formát docx nebo 



formát pdf obsahující textové znaky) a dále metadata obsahující nejméně identifikaci 

smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cenu, a pokud ji smlouva neobsahuje, 

hodnotu předmětu smlouvy, lze-li ji určit, a datum uzavření smlouvy. Podle § 5 odst. 5 

ZRS platí, že pokud smlouva není uveřejněna uvedeným způsobem a včetně uvedených 

metadat, nepovažuje se za uveřejněnou v registru smluv.  

 

A. 5 Identifikace smluvních stran. 

 

Zákonodárce nestanovil, jakými údaji bude smluvní strana dostatečně identifikována. V 

případě, že má smluvní strana zřízenu datovou schránku, postačí uvést její identifikátor, neboť 

podle něj se ostatní údaje v systému doplní automaticky. Případně lže uvést IČO, název a 

adresu subjektu. Výsledná identifikace by měla odpovídat obecným občanskoprávním 

požadavkům na identifikaci osoby uvedeným v § 3019 OZ. 

V případě, že smluvní stranou bude nepodnikající fyzická osoba, jejíž osobní údaje nejsou 

nikde oprávněně zveřejněny a není dán u ní ani žádný jiný průlom do ochrany osobních údajů 

(souhlas či některý z důvodů uvedených v § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů), pak bude třeba její identitu chránit a její osobní údaje ze smlouvy vyloučit a 

v metadatech je neuvádět, s výjimkou tzv. základních osobních údajů podle § 8b InfZ. 

Osobní údaje bude také možné uveřejnit v registru smluv v případě, že s tímto postupem 

vysloví subjekt údajů prokazatelný souhlas (např. přímo v textu smlouvy). V takovém případě 

by měl být uveden účel a doba trvání souhlasu, kterým bude právě uveřejnění smlouvy v 

registru smluv dle ZRS na dobu neurčitou. 

Jedním z častých průlomů do ochrany osobních údajů však bude poskytování tzv. 

základních osobních údajů o příjemci veřejných prostředků podle § 8b InfZ. Tyto údaje 

se uvedou v rozsahu dle § 8b odst. 3 InfZ v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, obec, 

kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných 

prostředků. 

 
A. 6 Předmět smlouvy dle § 5 odst. 5 ZRS. 

 

Je potřebné uvést smluvní typ, o který se v daném případě jedná. Lze uzavřít nejen smlouvu, 

která je zákonem výslovně upravena jako smluvní typ, ale i smlouvu, která zahrnuje více 

smluvních typů nebo takovou, která není jako smluvní typ výslovně upravena (tzv. 

nepojmenovaná smlouva). Smluvní typy upravuje občanský zákoník především v § 2055 a 

násl. Smlouvy jsou však upraveny i v jiných částech občanského zákoníku (např. § 1309 

zástavní smlouva nebo § 1995 dohoda o prominutí dluhu) a v jiných zákonech. Jednotlivé 

smluvní typy je možné od sebe odlišit dle podstatných náležitostí. Ale zde pozor: podstatnou 

náležitostí úplatných smluv není stanovení výše ceny, protože v případě absence 

ujednání o ceně se použije ustanovení občanského zákoníku o ceně obvyklé (§ 1792 

občanského zákoníku). Pro posouzení, o jaký jde smluvní typ, není rozhodné označení 

smlouvy, ale skutečný obsah smlouvy. 

Kromě typu smlouvy je nutné specifikovat alespoň obecným způsobem nepřímý předmět 

smlouvy. Tedy to čeho se smlouva týká (například u kupní smlouvy je třeba alespoň v 

hrubých obrysech specifikovat, co je předmětem prodeje. 

 
A. 7 Cena, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit. 

 

Zveřejňují se smlouvy, kde je pevně stanovená cena vyšší než 50.000 Kč. 

Cena je peněžní částka sjednaná při nákupu a prodej zboží nebo určená podle zvláštního 

předpisu (z. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ev. z. 526/1990 Sb., o cenách)  



Když je cena sjednaná, zveřejní se dle § 5 odst. 5 písm. c).  

Pokud cenu není sjednaná, je třeba zjistit hodnotu plnění smlouvy na základě zákona o 

oceňování majetku. 

 

POZOR!  
Darovací smlouva v případě, že hodnota jejího předmětu plnění přesáhne tuto částku, musí 

být uveřejněna v registru smluv, přestože se jedná o bezúplatný převod práva; klíčovým 

prvkem pro určení této výjimky totiž není výše úplaty, ale hodnota předmětu plnění. Hodnota 

předmětu plnění se doporučuje odhadnout nebo určit znaleckým posudkem. Samozřejmě 

platí, že v pochybnostech je lepší smlouvu v registru smluv uveřejnit. Smlouvu je určitě lepší 

uveřejnit i v případě, kdy by odhad či dokonce znalecký posudek měl být finančně nebo 

administrativně náročný.  

U smluv na dobu určitou s opakujícím plněním se hodnota předmětu smlouvy vypočítá jako 

součet všech plnění, potažmo hodnoty plnění, za dobu, na kterou je smlouva uzavřena.  

U smluv na dobu neurčitou s opakujícím plněním lze pro určení hodnoty předmětu smlouvy 

použít analogii zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů 

(zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, kdy hodnotou předmětu bude 

součet všech plnění, potažmo hodnoty plnění, za dobu pěti let. Doporučuje se také 

uveřejnit smlouvu, u které není přesně známo, kdy (např. na základě faktického plnění 

rozloženého v čase) dojde k přesažení hodnoty jejího předmětu částku 50.000 Kč bez 

daně z přidané hodnoty, anebo není zcela zjevné, zda k takovému přesahu vůbec dojde; v 

případě uveřejnění takových smluv nebude nutné sledovat a počítat plnění a lze se vyvarovat 

chybě v podobě neuveřejnění smlouvy, která se stala povinně uveřejnitelnou až v čase.  

V případě směnné smlouvy je třeba za hodnotu předmětu smlouvy považovat hodnotu věci, 

která má vyšší hodnotu. Nikoliv tedy součet hodnot obou předmětů směny ani snad výši 

peněžitého doplatku. 

Při uvádění metadat je situace opačná. Cena se má uveřejnit primárně jako metadata dle § 5 

odst. 5 písm. c). Teprve pokud smlouva cenu neobsahuje, se přistoupí k určení hodnoty 

předmětu smlouvy a jako metadata se uvede hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit. 

Uvedené je možné přiblížit na názorném příkladu, kdy by byla uzavřena smlouva, na základě 

které bude převáděn majetek v hodnotě 51.000 Kč bez DPH za cenu 1 Kč. V takovém případě 

podléhá smlouva povinnosti uveřejnění, protože hodnota předmětu smlouvy je vyšší než 

50.000 Kč bez DPH. V rámci metadat však bude uvedena cena 1 Kč, protože to je cena, která 

je ve smlouvě sjednána. 

 

A. 8 Datum uzavření smlouvy. 

 

Podstatou vzniku smlouvy je nabídka a její přijetí. Písemná smlouva je přijata připojením 

podpisu poslední smluvní strany na smluvním dokumentu a uzavřena, bude-li přijetí nabídky 

(podepsaná smlouva) doručena nabízejícímu, neujednají-li si strany pro okamžik vzniku 

kontraktu jiný postup (§ 1770 občanského zákoníku). Právě tohoto dne začne běžet lhůta 3 

měsíce pro uveřejnění dle § 7 odst. 1 ZRS. 

 

A. 9 Přílohy. 

 

Přílohy jsou neoddělitelnou součástí smlouvy, a proto se zpravidla uveřejňovat budou. Přílohy 

či jejich části však nemusí být uveřejněny v případě, že se použije některá z výjimek z 

povinnosti uveřejnění dle § 3 ZRS. Například podle § 3 odst. 2 písm. b) ZRS jsou vyňaty z 

povinnosti uveřejnění technické předlohy, návody, výkresy, projektovou dokumentaci, model 



způsobu výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet, které jsou typicky včleňovány do různých 

příloh ke smlouvě. 

 

 

 

A. 10 Zveřejňování dodatků. 

 

Mělo by se dodržovat pravidlo, že dodatek, který mění smlouvu, tuto smlouvu následuje, a 

tím i její uveřejnění, by se spíše mělo uplatnit bez výjimky. Pro smluvní strany uzavírající 

dodatek k povinně uveřejňované smlouvě je i z praktického hlediska jistější jakékoliv dodatky 

uveřejňovat. 

Při vkládání dalších ujednání do dodatků k uveřejňovaným smlouvám si musí smluvní strany 

uvědomit, že nezávisle na tom, zda by závazek obsažený v dodatku ke smlouvě obstál 

samostatně, bude muset být uveřejněn, a co se stalo jednou obsahem uveřejněné smlouvy, 

bude moci být v budoucnu měněno pouze na základě písemné dohody smluvních stran 

uveřejňované povinně v registru smluv jako dodatek ke smlouvě. Proto je vhodné zvážit, zda 

v případě sjednávání obsahově nových závazků tyto zahrnovat do dodatku k již uveřejněné 

smlouvě, nebo je sjednat ve formě nové samostatné smlouvy a posuzovat kritéria pro její 

samostatné povinné uveřejnění. 

 

POZOR! 

Znění § 8 odst. 3 ZRS může naznačovat, že pokud se primárně uveřejňuje dodatek, 

kterým se mění původní smlouva, která nepodléhala zveřejnění, uveřejňovaná metadata 

by se měla týkat tohoto dodatku. Není tomu tak. Povaha metadat napovídá, že se 

uveřejní metadata týkající se smlouvy (a to i historické) ve znění tohoto dodatku, a ne 

jen samotného od smlouvy odtrženého dodatku. Vyplní se tak předmět smlouvy (ve 

znění dodatku), cena (ve znění dodatku), identifikace smluvních stran a datum uzavření 

smlouvy. 

 

A. 11 Nezveřejňování chráněných informací a dalších informací dle zákona InfZ. 

 

Zároveň platí, že pokud by se v rámci metadat v praxi objevily chráněné informace ve smyslu 

§ 3 odst. 1 ZRS, které se neuveřejňují, pak je třeba je chránit (tj. technicky vyloučit) jak ze 

samotné smlouvy, tak i z příslušných metadat. Nejčastější výskyt chráněných informací v 

metadatech lze předpokládat u osobních údajů při vyplňování pole identifikace smluvní 

strany. Dle § 3019 občanského zákoníku platí, že „údaji, podle nichž lze člověka zjistit, jsou 

zejména jméno, bydliště a datum narození, popřípadě identifikující údaj podle jiného 

právního předpisu“. Tyto údaje lze považovat za ony identifikační údaje ve smyslu § 5 odst. 5 

ZRS. 

V registru smluv se však zároveň „neuveřejňují informace, které nelze poskytnout při postupu 

podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím“ (§ 3 odst. 1 ZRS). Podle § 8a 

InfZ platí, že „informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické 

osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, 

upravujícími jejich ochranu“ (viz § 10 zákona o ochraně osobních údajů). 

Zákon o registru smluv stanoví, že se prostřednictvím registru smluv neuveřejňují informace, 

které nelze také poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k 

informacím. Ty skutečnosti, které se neposkytují podle zákona o svobodném přístupu k 

informacím, se tedy neuveřejňují ani prostřednictvím registru smluv. Jedná se zejména o  

1. utajované informace  

2. osobní údaje  



3. informace chráněné právem k nehmotným statkům  

4. informace o majetkových poměrech  

5. obchodní tajemství  

6. informace, které se neposkytují podle § 11 zákona o svobodném přístupu k informacím  

Ty skutečnosti, které se neposkytují podle zákona o svobodném přístupu k informacím, je 

nezbytné před odesláním smlouvy do registru smluv znečitelnit. Povinnost takové 

znečitelnění provést je stanovena tomu, kdo smlouvu k uveřejnění v registru smluv zasílá. 

Jedná se o poměrně sofistikovanou správu dokumentu, který je nezbytné projít a prostudovat 

a výše uvedené skutečnosti ze smlouvy vymazat nebo znečitelnit. Praktické znečitelnění se 

doporučuje provést přímo v textovém editoru, kde se příslušné části smlouvy vymažou a na 

jejich místech je uvedou např. křížky. Tato činnost nemusí probíhat až po uzavření smlouvy, 

ale již v průběhu vyjednávání o smlouvě. Skutečnost, že smlouva musí být uveřejněna, 

dopadá i na smluvního partnera, čili, je-li text smlouvy navrhován z jeho strany, je dobré jej 

vést k tomu, že pro naplnění zákonné povinnosti je nezbytné některé údaje znečitelnit. 

 

A. 12 Sankce. 

 

Primárním sankčním důsledkem neuveřejnění smlouvy tedy od 1. 7. 2017 bude neúčinnost 

smlouvy, která nebude v registru smluv uveřejněna. Ustanovení § 5 odst. 2 ZRS stanoví, že se 

smlouva uveřejní bez zbytečného dokladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření 

smlouvy. S nedodržením 30 denní lhůty ale zákon nespojuje sankční následek. Sankční 

následek se projeví automaticky tím, že neuveřejněná smlouva nemůže nabýt účinnosti. Tudíž 

smlouva je sice uzavřena, ale není účinná a práva a povinnosti ze smlouvy nejsou 

vymahatelná a poskytnutí plnění na základě takovéto neúčinné smlouvy by bylo nutné 

vypořádat dle pravidel pro vypořádání bezdůvodného obohacení (§ 2991 a násl. občanského 

zákoníku). Sekundárním sankčním důsledkem je zrušení smlouvy od počátku. Pokud smlouva 

nebude včetně metadat uveřejněna ani do 3 měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, zakotvuje § 7 

odst. 1 ZRS právní fikci, že smlouva byla zrušena od počátku. 

 

V případě územního samosprávného celku, který uzavřel smlouvu o dotaci s nepodnikající 

fyzickou osobou dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, postačí uveřejnit 

smlouvu v registru smluv a dojde tím ke splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle § 10d 

zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (§ 8 odst. 5 písm. a) ZRS). To platí 

nejen pro smlouvy uveřejňované povinně, ale i pro smlouvy, které se v registru smluv 

uveřejní dobrovolně. Obdobně to platí i pro všechny ostatní zveřejňovací povinnosti dle 

jiných zákonů uvedené v § 8 odst. 4 a 5 ZRS. ZRS zde nijak nerozlišuje, z jakého důvodu či 

zda z povinnosti, nebo dobrovolnosti jsou smlouvy v registru smluv uveřejněny, ale normuje 

pouze následky takového uveřejnění, které nahrazuje povinnost uveřejnění dle všech 

předpisů, na které se odkazuje. Zároveň je však třeba dbát metodik a pokynů věcného gestora 

této problematiky, kterým je Ministerstvo financí. V případě sporu může dát odpověď pouze 

soud. 

 

Užitečné webové stránky. 

Web Ministerstva vnitra ČR  www.mvcr.cz/registrsmluv 

Registr smluv    https://smlouvy.gov.cz/ 

 

 

B. Metodická část – postup. 
 

http://www.mvcr.cz/registrsmluv
https://smlouvy.gov.cz/


1. Všechny smlouvy / dohody (dále jen smlouvy) nad 50.000 Kč bez DPH musí být uzavřeny 

v písemné formě a návrh smlouvy musí být parafován městským právníkem. Na objednávku 

lze odebírat zboží, služby či práce pouze do 50.000 Kč bez DPH. 

 

2. Odpovědnost za přípravu smlouvy, její obsahovou a formální stránku, schválení, 

podepsání, evidenci a zveřejnění smlouvy včetně všech jejích dodatků a příloh, má každý 

zaměstnanec úřadu, který je autorem smlouvy (dále jen odpovědný zaměstnanec). Ten 

zároveň odpovídá i za kompletnost a správnost elektronické i listinné evidence dle tohoto 

postupu.   

 

3. Smlouvu v plném rozsahu, včetně příloh a dodatků, kterou dle odst. A. 4 je Město Lysá 

nad Labem povinno zveřejnit, zveřejňuje odpovědný zaměstnanec v Registru smluv 

prostřednictvím elektronického nástroje  T-WIST v elektronické evidenci smluv města Lysá 

nad Labem pomocí tlačítka ISRS, a to do 15 dnů od podpisu smlouvy zúčastněnými 

stranami.  
Smlouvy musí být uveřejněny v otevřeném a strojově čitelném formátu. Nesmí být 
zveřejněna oskenovaná uzavřená smlouva! Výjimka je povolena pouze pro grafickou 
část smlouvy nebo přílohu, která ji obsahuje.  Zjednodušeně řečeno, obsahuje-li smlouva 
nebo její příloha např. nějaký obrázek, pak se na tento obrázek nevztahuje podmínka strojové 
čitelnosti. 
 

4. Odpovědnost za funkčnost a správnost nastavení elektronického nástroje T-WIST má 

určený zaměstnanec odboru informačních technologií. Tento odbor také stanoví závazný 

postup a pravidla používání elektronického nástroje pro vkládání smluv do registru smluv. 
 
5. Do návrhu textu každé smlouvy uzavírané mezi Městem Lysá nad Labem a smluvním 
partnerem, která podléhá zveřejnění dle odst. A. 4, vypracovaném odpovědným 
zaměstnancem musí být navrženo ujednání dle Směrnice Města Lysá n. L. č. 4/2017 
Evidence a zveřejňování smluv a přehledu faktur dle odst. 5 a dále toto znění: „Smluvní 
strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede 
odpovědný zaměstnanec Města Lysá nad Labem ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu 
smlouvy poslední smluvní stranou. Do 3 dnů pak protistranu informuje o splnění této 
povinnosti a o případných změnách a opravách provedených v registru smluv“.   
 

6. Odpovědný zaměstnanec odpovídá za anonymizaci osobních údajů, znečitelnění 

obchodního tajemství apod., obsažených ve smlouvách a příp. v metadatech (viz příloha č. 1).  

 

7. Kontrolu správnosti zveřejňování smluv a dodržování stanovených termínů provádí 

jednotliví vedoucí odboru, pod které zveřejňované smlouvy spadají 1x měsíčně.  

 

8. Namátkovou kontrolu zveřejňování smluv a dodržování stanovených termínů provádí 1x 

měsíčně také zaměstnanec určený tajemníkem MěÚ Lysá  n. L. 

 

9. Tajemník MěÚ odpovídá za aplikaci zákona o registru smluv u příspěvkových organizací 

Města Lysá n. L. 

 

10. Metodický návod byl schválen Radou města Lysá nad Labem dne _ _ _ _ _ _ _ usn .č. _ _ 

. 
 

 



 

 

Příloha č. 1  

 

Typizace osobních a dalších údajů určených k anonymizaci ve smlouvě s právnickou 

osobou (PO) a fyzickou osobou podnikající (FOP):  

 

Vzor hlavičky smlouvy s 

komentářem k anonymizaci  

Údaj:  

 

Anonymizace A/N  

 

Komentář  

Obchodní firma  N  Vždy dostupné z veřejných 

zdrojů (OR, ARES….)  

Jednající/Zastoupená  N  Dostupné z veřejných 

zdrojů (OR – jednatel, 

prokurista), popř. bez újmy 

na právu na soukromí  

Alt. 1: Sídlo (PO)  N  Vždy dostupné z veřejných 

zdrojů (OR, ARES….)  

Alt. 1: Sídlo FOP  A  Anonymizovat, pokud je 

adresa sídla shodná s 

místem trvalého či 

faktického pobytu – nelze 

zajistit bez přístupu k ROB 

či ISEO – anonymizovat 

vždy  

   

IČO  N  Vždy dostupné z veřejných 

zdrojů (OR, ARES….)  

DIČ  N  Vždy dostupné z veřejných 

zdrojů (ARES….) popř. 

odvoditelné od IČO  

Číslo účtu  A  Anonymizovat, byť je 

informace dostupná z 

registru účtů (plátce a 

neplátce DPH) - pro 

zjednodušení a sjednocení 

nepublikovat vůbec  

Osoba oprávněná jednat za 

dodavatele ve věcech 

smluvních / technických  

A  

 

 

 

N (v případě zaměstnance, 

který není členem 

statutárního orgánu, není-li 

k tomu právní titul) 

 

U osoby jednající za 

povinný subjekt lze 

zveřejnit, protože se jedná o 

informace vypovídající o 

veřejné či úřední činnosti a 

zásah do soukromí je 

minimální.  

U zaměstnance dodavatele, 

pokud není členem 

statutárního orgánu, k tomu 

obvykle neexistuje právní 

titul (v úvahu přichází 



pouze souhlas, zákon o 

svobodném přístupu k 

informacím a zákon o 

ochraně osobních údajů 

tomu brání).  

Telefon  A  Není přípustné publikovat, 

může vést k poškození práv 

osoby (stalking, …), např. 

mobilní čísla jsou zpravidla 

neveřejná  

Email  A  Není přípustné publikovat,  

 

Identifikátor DS   N       Veřejně dostupný údaje. 

Vlastní text smlouvy 

Kontextově vyhledané 

údaje sub hlavička určené 

k anonymizaci  

  A Týká se pouze dat, která 

byla anonymizovaná v 

hlavičce. Zavést v 

hlavičce zkratky, nezbytné 

údaje soustředit do jedné 

části smlouvy a tu 

anonymizovat. 

 

Obchodní tajemství   A (ručně – popisem či   

vektorově)  

Vždy omezené, rozsah je  

a) Určen ad hoc 

publikujícím subjektem  

b) Obsažen pouze v části 

textu nazvaném 

„Obchodní tajemství“ či 

jinak podobně  

c) Kontextově vyhledáno a 

manuálně anonymizováno 

  

 

Podpisová doložka 

Podpis jednajících osob  A Vždy anonymizováno – obdobně podpisové vzory v 

     OR jsou v neveřejné části (nepublikované). 

Typizace osobních a dalších údajů určených k anonymizaci ve smlouvě s fyzickou 

osobou nepodnikající:  

   

Anonymizují se veškeré údaje o fyzické osobě – jméno, příjmení, datum narození, bydliště, 

číslo účtu, telefon, podpis apod. 

 

Výjimka: 

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemcem veřejných prostředků ve smlouvě se 

ponechá – jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a 

podmínky poskytnutých veřejných prostředků. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


