Registr smluv a projekty OPZ
ŘO upozorňuje příjemce na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Tento předpis kromě jiného stanovuje, že prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje
jakákoli soukromoprávní smlouva včetně ujednání s dodavatelem v podobě objednávky (kromě
specifických případů, které jsou vymezeny v § 3 zákona č. 340/2015 Sb.), u které hodnota jejího
předmětu převyšuje 50 000 Kč bez DPH a jejíž smluvní stranou je:

a) Česká republika,
b) územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

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.

Dotčené smlouvy, jež nenabyly účinnosti do dne 30. 6. 2017 (včetně), nabývají účinnosti až
dnem zveřejnění. Ze smluv, jež nenabyly účinnosti, pak není možné plnit. „Výdaje“ z neúčinných
smluv jsou nezpůsobilé k proplacení z prostředků OPZ (§ 6).
Nebude-li dotčená smlouva uveřejněna ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je
zrušena od počátku (§ 7).
Které smlouvy povinných subjektů jsou z povinnosti uveřejnění vyňaty (§ 3 zákona)?
i.

ii.

iii.
iv.

v.

vi.

vii.

smlouvy vzniklé v rámci právního jednání s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své
podnikatelské činnosti (např. pracovněprávní smlouvy); to neplatí, jde-li o převod
vlastnického práva povinného subjektu k hmotné nemovité věci,
smlouvy, které se týkají 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,
smlouvy, jejichž plnění je prováděno převážně mimo území České republiky,
smlouvy uzavřené adhezním způsobem, jejíž smluvní stranou je právnická osoba uvedená
pod písm. e), k), l) nebo n), s výjimkou smluv uzavřených na základě zadávacího řízení podle
zákona o veřejných zakázkách,
smlouvy, objednávky a faktury, které se týkají činnosti Kanceláře prezidenta republiky,
Poslanecké sněmovny, Senátu, Ústavního soudu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Kanceláře
Veřejného ochránce práv a Úřadu Národní rozpočtové rady, a činnosti správců jejich kapitol,
smlouvy uzavřené 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,
smlouvy, jejichž alespoň jednou smluvní stranou je akciová společnost, jejíž cenné papíry byly
přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, jde-li o
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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 (pozn.: aktuálně se jedná o ČEZ, a.s., IČO 45274649 a ČEPS, a.s., IČO
25702556),
viii. smlouvy, jestliže výše hodnoty jejich předmětu je 50000 Kč bez daně z přidané hodnoty
nebo nižší,
ix. smlouvy, které je uzavřeny s autorem nebo výkonným umělcem v souvislosti s autorským
dílem nebo uměleckým výkonem,
x. smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního
pojištění a smlouvy 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,
xi. smlouvu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou
působnost (tj. obce I. a II. typu), příspěvková organizace touto obcí zřízená nebo
právnická osoba, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi
většinovou účast.
Pokud dojde k porušení zákona č. 340/2015 Sb., musí být (pro způsobilost výdajů) zajištěna náprava
tohoto porušení. Situace, které mohou nastat a doporučený postup nápravy obsahují následující
odrážky:
1. Smlouva nebyla uveřejněna, ještě neuplynula lhůta 30 dnů, ze smlouvy nicméně již bylo
plněno
Náprava: Je třeba smlouvu zveřejnit v registru smluv bez odkladu a dále je doporučeno
vypořádat bezdůvodné obohacení, které vzniklo plněním z neúčinné smlouvy. (Dle § 6 odst. 1
zákona č. 340/2015 Sb. „smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím
registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění“.) Dále je doporučeno písemnou
dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení také uveřejnit v registru smluv.
2. Smlouva nebyla uveřejněna do 30 dnů, avšak ještě neuplynula lhůta 3 měsíců, s níž je
spojeno zrušení smlouvy od počátku; ze smlouvy nebylo doposud plněno
Náprava: Je třeba smlouvu zveřejnit v registru smluv bez odkladu.
3. Smlouva nebyla uveřejněna do 30 dnů, avšak ještě neuplynula lhůta 3 měsíců, s níž je
spojeno zrušení smlouvy od počátku; ze smlouvy již bylo plněno
Náprava: Je třeba smlouvu zveřejnit v registru smluv bez odkladu a dále je doporučeno
vypořádat bezdůvodné obohacení, které vzniklo plněním z neúčinné smlouvy. (Dle § 6 odst. 1
zákona č. 340/2015 Sb. „smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím
registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění“.) Dále je doporučeno písemnou
dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení také uveřejnit v registru smluv.
4. Smlouva nebyla uveřejněna ve lhůtě 3 měsíců, avšak ze smlouvy nebylo doposud plněno
Náprava: Smlouva je zrušena od počátku, je nutné uzavřít novou smlouvu a tu uveřejnit
v registru smluv v souladu se zákonem.
5. Smlouva nebyla uveřejněna ve lhůtě 3 měsíců a ze smlouvy již bylo plněno
Náprava: Smlouva je zrušena od počátku. Je doporučeno, aby smluvní strany uzavřely
smlouvu o vypořádání závazků. Tou by měly potvrdit, že nebudou vůči sobě navzájem
opětovně uplatňovat nároky z plnění, které proběhlo v souladu s neuveřejněnou smlouvou,
a zároveň potvrdí, že práva a povinnosti, které by měly přetrvávat z neuveřejněné smlouvy,
uzavřením této smlouvy o vypořádání závazků nabývají platnosti a účinnosti. Neuveřejněná
smlouva bude přílohou smlouvy o vypořádání závazků. Tímto zároveň dojde i k vypořádání
bezdůvodného obohacení. Uzavřená smlouva o vypořádání závazků s přílohou bude rovněž
uveřejněna v registru smluv.
Strana: 2 z 3

Kromě výše uvedených může nastat situace, že smlouva bude sice uveřejněna, ale bude uveřejněna
chybně (např. bude chybět příloha nebo budou znečitelněny informace, které nemají být
znečitelněny). Zde se aplikuje výše uvedené obdobně s tím, že pokud je možné část neplatného
právního jednání oddělit, zbývající část smlouvy platí.
Společně se smlouvou se při uveřejnění uvádějí i její metadata. Pokud nejsou povinná metadata
uvedena nebo jsou uvedena tak chybně, že se nedají považovat za uvedená, pak se smlouva
z hlediska práva nepovažuje za uveřejněnou (ač v registru smluv fakticky uveřejněna je). Smlouva se
považuje za uveřejněnou až od okamžiku provedení opravy, pokud bude oprava provedena ve lhůtě
3 měsíců ode dne uzavření smlouvy. Metadata, která jsou nesprávně uvedena z důvodu chyb v psaní
a počtech, je možné opravit kdykoliv bez ohledu na to, že by taková chyba měla vliv na platnost
smlouvy. Ostatní chyby v metadatech je možné opravovat jen ve lhůtě 3 měsíců ode dne uzavření
smlouvy. Pokud by na základě zákona č. 340/2015 Sb. kvůli chybě v metadatech byla smlouva
zrušena od počátku, náprava se zajišťuje dle bodů 4. či 5. uvedených výše (podle toho, zda ze
smlouvy již bylo, nebo dosud nebylo plněno).

K případnému využití jsou k dispozici nezávazné vzory:



Vzor dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení
Vzor smlouvy o vypořádání závazků
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