
Interní předpis č. 2016-005 ÚTIA AV ČR, v. v. i.

Zpracování smluv podle zákona o registru smluv

Čl 1.
Úvodní ustanovení

1.1. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. (dále též jen „ústav“) vydává tento interní
předpis upřesňující podmínky pro oběh, zpracování, uzavírání a uveřejňování smluv, jejichž smluvní
stranou je  ústav,  a  to  tak,  aby byly  naplněny požadavky zákona č.  340/2015 Sb.,  o  zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též jen
„zákon o registru smluv“ nebo jen „zákon“).

1.2. Podle  §  2  zákona  o  registru  smluv  se  prostřednictvím  registru  smluv  povinně  uveřejňuje
soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci,
jejíž stranou je ústav, přičemž výjimky z této povinnosti stanoví § 3 zákona o registru smluv (dále
též jen „povinně uveřejňovaná smlouva“).

1.3. Podle § 3 odst. 2 písm. i) zákona o registru smluv není smlouva povinně uveřejňovaná, jestliže výše
hodnoty jejího předmětu je 50.000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo nižší. Povinnosti uveřejnění
tedy podléhají  nejen smlouvy,  jejichž hodnota je vyšší  než 50 tisíc Kč bez DPH, ale i  všechny
smlouvy, u nichž hodnotu nelze určit, případně nelze doložit, že by jejich předpokládaná hodnota
měla být nižší než uvedený finanční limit.

Čl 2.
Podmínky uzavírání smluv 

2.1 Veškeré povinně uveřejňované smlouvy musejí být uzavřeny písemnou formou, jinak nejsou platné.
Písemná  forma  je  naplněna,  pokud  je  smlouva  zachycena  na  hmotném  nosiči  a podepsána
smluvními  stranami.  U elektronických  dokumentů  se  nevyžaduje  uznávaný elektronický  podpis,
stačí podpis prostý. 

2.2 Doporučuje se, je-li to možné zajistit, aby povinně uveřejňovaná smlouva obsahovala ustanovení
o tom,  že smluvní  strany souhlasí  s jejím uveřejněním v souladu se zákonem o registru  smluv.
Závěrečná ustanovení jakékoli povinně uveřejňované smlouvy by měly obsahovat následující nebo
obdobné ustanovení:

• „Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem
vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).“

2.3 Doporučuje se, je-li to možné zajistit, aby povinně uveřejňovaná smlouva dále obsahovala určení
toho, která smluvní strana má uveřejnění zajistit a stanovit také povinnost uveřejňující strany uvést
reg_smluv@utia.cas.cz jako jednu z notifikačních e-mailových adres pro zaslání potvrzení o příjmu
příslušné datové zprávy, která obsahuje XML formulář určený k uveřejnění. Doporučuje se začlenit
do  závěrečných  ustanovení  jakékoli  povinně  uveřejňované  smlouvy  jedno  z  následujících
ustanovení  v závislosti  na  tom,  která  smluvní  strana  povinně  uveřejňované  smlouvy  bude  mít
povinnost smlouvu uveřejnit:

• Varianta  1:  „Ústav  je  povinen zajistit  uveřejnění  této  Smlouvy  v registru  smluv  vedeném
Ministerstvem vnitra  ČR  v souladu  se  zákonem č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách
účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv  (zákon  o  registru
smluv).“
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• Varianta 2: „[Název druhé smluvní strany] je povinna uveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv
vedeném  Ministerstvem  vnitra  ČR  v souladu  se  zákonem  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), a to odesláním vyplněného elektronického formuláře nebo metadat a smlouvy
do datové schránky Ministerstva vnitra ČR. [Název druhé smluvní  strany]  uvede do registru
smluv emailovou adresu Ústavu  reg_smluv@utia.cas.cz jako adresu pro zaslání  potvrzení  o
obdržení datové zprávy.“ 

2.4 Pokud je zvolena varianta 2 dle bodu 2.3 tohoto interního předpisu, měla by povinně uveřejňovaná
smlouva obsahovat ujednání o smluvní pokutě, nejlépe v následujícím znění:

• „Pokud [název druhé smluvní strany]  poruší  kteroukoli  povinnost  uvedenou v článku [●]  této
Smlouvy,  tj.  neuveřejní  Smlouvu  v registru  smluv  v souladu  se  zákonem  č.  340/2015  Sb.
o zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru
smluv (zákon o registru  smluv),  bude [název druhé smluvní  strany]  povinna Ústavu zaplatit
smluvní pokutu ve výši [●] Kč (slovy: [●] korun českých) za takové porušení povinnosti. 

• Zaplacením smluvní  pokuty není  dotčeno právo Ústavu požadovat  náhradu újmy v rozsahu
přesahujícím uhrazenou smluvní pokutu. Splatnost smluvní pokuty nastává dnem následujícím
po dni porušení smluvní povinnosti, nejpozději však čtrnáct (14) dnů po obdržení výzvy Ústavu
k zaplacení takové smluvní pokuty.“

2.5 Povinně  uveřejňovaná  smlouva  by  měla  dále  obsahovat  ustanovení  o  tom,  že  její  účinnost
nenastane dříve než v okamžiku jejího zveřejnění, resp. že účinnost smlouvy nastane dnem jejího
uveřejnění  v souladu  se  zákonem  o  registru  smluv.  Z toho  zejména  plyne,  že  povinně
uveřejňovanou smlouvu není možné plnit dříve, než je uveřejněna. V odůvodněných případech je
možné,  aby  povinně  uveřejňovaná  smlouvy  nabyla  účinnosti  pozdějším  datem  než  je  den
uveřejnění. Takový případ musí být komunikován hospodářsko-správnímu oddělení ústavu (dále též
jen  „HSO“).  V případě,  že  účinnost  nastane  již  dnem uveřejnění  smlouvy,  se  do  závěrečných
ustanovení povinně uveřejňované smlouvy doporučuje začlenit následující ustanovení: 

• „Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
Smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv).“

2.6 Zaměstnanec ústavu, který je odpovědný za zpracování a uzavření povinně uveřejňované smlouvy,
musí zajistit splnění podmínek tohoto interního předpisu. Zaměstnanec ústavu, připraví nebo získá
od  druhé  smluvní  strany  finální  (dohodnutý,  podpisový)  text  smlouvy  v otevřeném  a  strojově
čitelném formátu  (ne  pouze  na  papíře  či  jako  naskenovaný  obrázek).  Doporučeným formátem
povinně uveřejňované smlouvy je DOCX, ODT, nebo PDF. Jde-li o soubor či soubory ve formátu
PDF, musí obsahovat tzv. „textovou vrstvu“ umožňující textové vyhledávání. Požadovaný formát
může upřesnit HSO.

2.7 Pro vyloučení pochybností se tímto stanoví, že na každé plnění převyšující svou hodnotou 50 tisíc
Kč bez DPH a každé plnění, u něhož je možné přiměřeně předpokládat, že jeho hodnota bude
vyšší  než  50  tisíc  Kč  bez  DPH,  je  nutné  uzavřít  řádnou  úplnou  smlouvu  sepsanou  v jednom
dokumentu obsahujícím písemné projevy vůle obou (případně všech) smluvních stran příslušnou
smlouvu uzavřít (nelze je tedy řešit smluvním vztahem typu objednávka/faktura). Výjimku z tohoto
pravidla  může  v odůvodněných  případech  povolit  ředitel  ústavu  nebo  jeho  zástupce  –  taková
výjimka musí být písemná a musí být udělena dříve, než se uskuteční příslušné plnění nebo vystaví
příslušná  objednávka.  I  v případě  udělení  výjimky  je  však  vždy  nutné  splnit,  že  objednávka
a současně i její přijetí budou učiněny v písemné formě. Přitom k samotnému uveřejnění v registru
smluv postačuje prostý text nabídky či objednávky bez podpisů, ale oboustranně potvrzená nabídka
či objednávka musí být v takovém případě uložena v dokumentaci příslušné transakce.

2.8 Nákup  letenek  a  jízdenek  a  nákup  zboží  ve  standardních internetových  obchodech  s  cenou
převyšující 50 000 Kč bez DPH za transakci se v případě, že ústav nemůže ovlivnit znění podmínek
a cenu, považuje za transakci upravenou smlouvou uzavíranou adhezním způsobem, takže se na
ni v souladu s § 3 odst.  2 písm. e) zákona o registru smluv nevztahuje  povinnost  uveřejňovat
příslušnou smlouvu v registru smluv. V těch výjimečných případech, kdy nákup podle tohoto bodu
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nebude naplňovat znaky smlouvy uzavírané adhezním způsobem (tj. ústav bude moci vyjednávat o
ceně či dalších podmínkách), bude pro splnění požadavků na uveřejnění nutné do registru smluv
vložit  i  příslušné  obchodní  podmínky  pro  nákup  letenek  a  jízdenek  či  obchodní  podmínky
internetového obchodu. 

1

Čl 3.
Postup uveřejnění smluv

3.1 Součástí uveřejnění podle zákona o registru smluv je předání nejméně následujících metadat 
3.1.1. identifikace smluvních stran;
3.1.2. vymezení předmětu smlouvy;
3.1.3. cena, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit;
3.1.4. datum uzavření smlouvy.
(dále též jen „povinná metadata“).

Metadata o ceně (resp. hodnotě předmětu smlouvy) jsou povinně předávanými a uváděnými údaji.
Metadata o ceně (resp. hodnotě předmětu smlouvy) nemusí být předána pouze tehdy, pokud je
nelze žádným způsobem určit. 

3.2 Zaměstnanec ústavu, který je odpovědný za zpracování a uzavření povinně uveřejňované smlouvy,
musí  do  pěti  pracovních  dnů  od  data  jejího  uzavření  předložit  tuto  smlouvu  v elektronickém
otevřeném a strojově čitelném formátu podle bodu  2.6 a metadata dle bodu  3.1 tohoto interního
předpisu  na e-mailovou  adresu  reg_smluv@utia.cas.cz.  Tato  povinnost  zaměstnance ústavu  se
týká všech povinně uzavíraných smluv, i těch, jejichž uveřejnění zabezpečuje druhá smluvní strana.
HSO  zajistí  kontrolu  splnění  požadavků  dle  zákona  o registru  smluv,  případně  si  vyžádá  od
zasílajícího zaměstnance opravy či  úpravy,  a  zajistí  odeslání  smlouvy a  metadat  předepsaným
způsobem do datové schránky Ministerstva vnitra ČR. 

3.3 Zaměstnanec ústavu,  který zajišťuje uzavření  smlouvy,  musí postupem a se všemi náležitostmi
podle bodu 3.2 předat i smlouvy, u kterých se domnívá, že pro ně nebo pro některé její části platí
výjimka  podle  §  3  zákona  o  registru  smluv,  s upozorněním  na  tento  svůj  názor.  HSO  zajistí
posouzení této situace a příslušného zaměstnance vyrozumí o výsledku takového posouzení.

3.4 Jestliže se povinně uveřejňovaná smlouva uzavřená před datem 1. července 2016 mění jakoukoli
dohodou  smluvních  stran  (která  musí  podle  bodu  2.1 tohoto  vnitřního  předpisu  být  písemná),
zároveň s touto změnou (písemným dodatkem) se musí uveřejnit i původní smlouva a veškeré další
případné dodatky původní smlouvy (bez ohledu na datum jejich účinnosti). Zaměstnanec ústavu,
který zajišťuje uzavření smlouvy, musí postupovat u veškerých dodatků povinně uveřejňovaných
smluv v souladu s body 2.1 až 3.3 tohoto vnitřního předpisu.

Čl 4.
Závěrečná ustanovení

4.1. Přestože zákon o registru smluv stanoví neúčinnost některých sankcí za neuveřejnění smlouvy na
období  do  30.  června  2017,  neuveřejnění  povinně  uveřejňované  smlouvy  v  tomto  období  je
porušením zákona se závažnými důsledky. Proto je nutné i při uzavírání smluv v uvedeném období
postupovat v plném souladu s tímto vnitřním předpisem.

4.2. V případě  nejasností  týkajících  se  aplikace  tohoto  vnitřního  předpisu  se  podpůrně  použije
Metodologický  návod  aplikace  zákona  o  registru  smluv  dostupný  na  internetových  stránkách
Ministerstva vnitra.

4.3. Tento vnitřní předpis nabývá platnosti datem podpisu a účinnosti k datu 1. července 2016.

V Praze dne  1. července 2016 .............................................................
Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.

ředitel ÚTIA AV ČR, v. v. i.
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