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legislativní rámec
Registr smluv
•
•
•

vstoupil v platnost dne 1. července 2016 podle Zákona o registru smluv
jedná se o informační portál, který je veřejně dostupný na adrese
https://smlouvy.gov.cz/
od 1. 7. 2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti těchto smluv

Zákonná povinnost publikace smluv platí mimo jiné pro:
• orgány státní správy ČR

✓

•

územní samosprávné celky, včetně městských částí nebo městských obvodů
územně členěných statutárních měst nebo městských částí hlavního města Prahy

•

státní příspěvkové organizace

•

veřejné výzkumné instituce nebo veřejné vysoké školy

•

příspěvkové organizace územních samosprávných celků

•

ústavy založené státem nebo územními samosprávnými celky

•

právnické osoby, 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

legislativní rámec
Výjimky z povinnosti publikace v registru smluv:

• neuveřejňují se informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů
upravujících svobodný přístup k informacím
Náležitosti smlouvy pro její zveřejnění do registru smluv:
• soukromoprávní smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční
výpomoci a metadata minimálně v rozsahu:
• identifikace smluvních stran
• vymezení předmětu smlouvy
• cena, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnota předmětu smlouvy
• datum uzavření smlouvy
• smlouvy musí být v otevřeném formátu
• musí být ve formátu, který je strojově čitelný (například formát PDF s textovou
vrstvou)
• pokud smlouva obsahuje informace, které není možné poskytnout ani podle
zákona o svobodném přístupu k informacím, např. obchodní tajemství nebo
osobní údaje chráněné zákonem o ochraně osobních údajů, lze je před
odesláním ke zveřejnění znečitelnit.
✓

legislativní rámec
Publikování smluv
• publikovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření
smlouvy
• je třeba buď vyplnit elektronický formulář, který je publikovaný na Portálu
veřejné správy nebo metadata spolu se smlouvou odeslat v předepsaném
formátu do speciální datové schránky ministerstva vnitra zřízené pro tento
účel
• zveřejnit smlouvu je možné buď přímo odesláním pokynu z datové schránky
jedné ze smluvních stran nebo též v zastoupení na základě registrovaného
zmocnění. Pro účely nastavení či zrušení zmocnění je též
vystaven jednoduchý elektronický formulář

✓

FBS a registr smluv

Portál FBS umožnuje:
• exportovat návrh smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem ve formátu PDF s
textovou vrstvou
Portál FBS neumožňuje:
• negeneruje automaticky metadata
• neodesílá výslednou smlouvu do registru smluv

✓

FBS a registr smluv
Nastavení
Aby se přehled smluv týkajících se Registru smluv zobrazoval, je potřeba v
profilu nastavit následující parametry:
• Registr smluv povolen - který určuje zobrazování menu v profilu odběratele a
vůbec celou funkčnost
• Registr smluv - komoditní skupiny - při exportu toto nastavení ovlivňuje
výsledný vzhled PDF
• Zveřejnění smlouvy od celkové částky - celková částka objednávky, od které
se může smlouva exportovat.

Zároveň je umožněno nastavit si zasílání oznámení při vytvoření smlouvy ke
zveřejnění, a to v Oznámeních – Registr smluv. Na e-mail je pak zaslána
smlouva ke zveřejnění ve formátu PDF, včetně odkazu na Registr smluv pro její
zveřejnění.

✓

FBS a registr smluv

✓

FBS a registr smluv

Registr smluv na FBS
• po potvrzení objednávky dodavatelem, která splňuje celkovou cenu dle
nastavení, se smlouva zobrazí v profilu odběratele v Registru smluv a
následně je ji možné exportovat do PDF
• přehled obsahuje i záznam, kdy byla smlouva exportována

✓

FBS a registr smluv
Odeslání smlouvy z FBS do Registru smluv
• portál FBS neumožňuje automatické odesílání smluv do Registru
smluv

• oprávněný uživatel za svůj subjekt musí smlouvu v PDF do Registru smluv
vložit sám, dle směrnic vlastní společnosti a metodiky pro zveřejňování
v registru smluv zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra České republiky
http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx - Metodické dokumenty.
• elektronické formuláře k uveřejňování smluv a provádění dalších operací
naleznete na stránce:
http://portal.gov.cz/portal/ovm/publikujici/6bnaawp/agendy/index.html

✓ ✓

děkuji za pozornost

