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 Vážení členové,  
 
 přinášíme informace k povinnostem vyplývajícím ze zákona č. 320/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (dále jen „Zákon“).  
 
 Povinné uveřejňování smluv bylo zavedeno s účinností od 1.7.2016. Počínaje            
1. červencem 2017 zákon s porušením této povinnosti začíná spojovat i příslušné sankce. 
Účinnosti nabývají ta ustanovení Zákona, podle kterých bude uveřejnění v registru 
podmínkou účinnosti smluv. Nedojde-li k uveřejnění smlouvy ani do 3 měsíců od jejího 
uzavření, považuje se smlouva za zrušenou od počátku, tedy absolutně neplatnou. Sankce 
neúčinnosti, resp. absolutní neplatnosti dopadá na smlouvy uzavírané po 1. červenci 
2017.  Důsledně proto vyžadujte uveřejnění smluv uzavíraných po tomto datu (pokud se na 
ně povinné uveřejňování vztahuje), příp. uveřejnění smluv sami navrhujte!!!   
 
 Výše uvedené povinné uveřejňování v registru se týká i smluv uzavíraných 
bytovými družstvy (BD) a společenstvími vlastníků (SVJ), pokud uzavírají smlouvy 
podle soukromého práva nebo uzavírají smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné 
finanční výpomoci, jejíž další stranou je některý se subjektů uvedených v § 2 odst. 1 
zákona, tj.:  

- Česká republika, 
- územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu 

územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,  
- státní příspěvková organizace,  
- státní fond, 
- veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola, 
- dobrovolný svazek obcí, 
- regionální rada regionu soudržnosti, 
- příspěvková organizace územního samosprávného celku, 
- ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, 
- obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem, 
- státní podnik nebo národní podnik, 
- zdravotní pojišťovna, 
- Český rozhlas nebo Česká televize, 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. 

(Neplatí pro právnické osoby založené podle jiného než českého práva, které působí 
převážně mimo území ČR). 
 
Neuveřejňují se: 

- smlouvy:  
o jestliže výše hodnoty jejího předmětu je 50.000,- Kč bez daně z 

přidané hodnoty nebo nižší,  
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o 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 (neuveřejňují se tedy smlouvy s obcemi uzavírané v samostatné 
působnosti obcí, tj. které vyplývají např. ze správy obecního majetku). 
Uveřejňují se ale smlouvy uzavírané při výkonu rozšířené působnosti, tj. při 
výkonu státní správy (např. evidence obyvatel, vystavování osobních dokladů 
apod.), 

o 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, 

 technické podklady - technické předlohy, návody, výkresy, projektová 
dokumentace, modely, způsoby výpočtu jednotkových cen, vzory a výpočty, 

 informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný 
přístup k informacím (např. utajované informace, informace osobní povahy a 
soukromí fyzických osob, osobní údaje, obchodní tajemství, informace o majetkových 
poměrech osoby, která není povinným subjektem, informace vzniklé bez použití 
veřejných prostředků, informace uveřejňované na základě zvláštního zákona např. 
zákona o státní statistické službě, informace, jejichž poskytnutím by byla porušena 
ochrana práv třetích osob k předmětu autorského práva, informace, které úřad získal 
o třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné 
činnosti, informace o probíhajícím trestním řízení a informace o činnosti orgánů 
činných v trestním řízení, informace o rozhodovací činnosti soudů s výjimkou 
rozsudků, o plnění úkolů zpravodajských služeb, atd.),  

 
REGISTR SMLUV je dostupný způsobem umožňujícím dálkový bezplatný přístup na 

adrese http://smlouvy.gov.cz a je spravován Ministerstvem vnitra.  Na těchto stránkách 
naleznete také formuláře a podrobnější informace ke způsobu uveřejnění smluv. Do registru 
se vkládá:  
- textový obsah smlouvy (v otevřeném a strojově čitelném formátu) – z čehož vyplývá, že 
není nutné vkládat celou smlouvu včetně podpisů, ačkoli okopírování smlouvy a začernění 
osobních údajů je zřejmě nejčastějším způsobem uveřejnění smluv a  
- metadata uvedená v § 5 odst. 5 Zákona.  
 
 Smlouvy se uveřejňují na základě podnětu osoby uvedené v § 2 odst. 1 Zákona (viz 
výše) nebo na podnět druhé smluvní strany. Smlouva se uveřejňuje nejpozději do 30 dnů od 
jejího uzavření.  
 
 
 
 
 
Zpracováno dne 6. července 2017 
Mgr. Kateřina Horáková 
legislativně-právní oddělení SČMBD 

http://www.smlouvy.gov.cz/

