Zákon o registru smluv
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. Jeho účinnost je dělená. Většina ustanovení nabyla účinnosti k 1.
červenci 2016, ustanovení o následcích uveřejnění smlouvy (§ 6) a zrušení smlouvy (§ 7)
nabydou účinnosti o rok později, tedy k 1. červenci 2017.
Zákon o registru smluv stanoví povinnost k uveřejňování soukromoprávních smluv a smluv
o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejichž alespoň jednou stranou je
některý z okruhu vymezených subjektů (§ 2 odst. 1 – povinné subjekty). Když to
zjednodušíme, můžeme konstatovat, že se jedná o zejména o orgány veřejné správy nebo
subjekty, které orgány veřejné správy zřizují. V našem případě, že se bude jednat o jídelny
nebo odběratele, které zřizuje obec, stát, kraj, ministerstvo (školní jídelna, vězeňská jídelna,
…). Soukromoprávními smlouvami jsou myšleny smlouvy uzavřené podle občanského
zákoníku v rámci soukromého smluvního práva, tedy dvoustranné nebo vícestranné projevy
vůle zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy. Jedná se o smlouvy, které
uzavíráme my jako velkoobchod s našimi odběrateli (subjekty veřejné správy nebo jejich
zřizovateli).
V registru smluv se toliko uveřejňují ty dokumenty, o kterých tak stanoví zákon, tedy
soukromoprávní smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci.
Jakékoliv dokumenty, které lze pod tuto klasifikaci podřadit a na které se nevztahuje některá z
výjimek stanovených jak zákonem o registru smluv, tak potažmo jinými zákony, se v registru
smluv uveřejní. Nejběžnější výjimkou pro smlouvy, které se v registru smluv na základě
její aplikace neuveřejňují, bude pravděpodobně limit 50.000,- Kč. Smlouvy s výší
hodnoty předmětu 50.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty nebo nižší hodnotou se v registru
smluv neuveřejňují.
V registru smluv se uveřejňují smlouvy uzavřené po 1. červenci 2016. Smlouvy uzavřené
před tímto dnem se v registru smluv neuveřejňují. Z tohoto pravidla existuje výjimka, podle
které se uveřejní také smlouva uzavřená před 1. červencem 2016, pokud je uzavřena dohoda,
kterou se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší. Typickým příkladem je dodatek
ke smlouvě.
Není-li smlouva, na kterou se povinnost k uveřejnění v registru smluv vztahuje, uveřejněna,
nenabývá účinnosti, neboť smlouva, která musí být uveřejněna v registru smluv, nabývá
účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. Není-li taková smlouva uveřejněna ani
do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. (Tato pravidla
budou platit až od 1. července 2017).
Za smlouvu je považována i objednávka, je-li uzavřena písemně a hodnota jejího předmětu je
vyšší než 50.000,- Kč bez DPH. Stejně se doporučuje zveřejňovat v registru písemné rámcové
smlouvy, u kterých není zřejmá výše jejich plnění (předmětu).
Povinné subjekty jsou
 Česká republika
 územní samosprávný celek
 státní příspěvková organizace





státní fond
vysoká škola / výzkumný institut
dobrovolný svazek obcí





příspěvková organizace územního
samosprávného celku
ústav založený státem nebo
územní samosprávným celkem
obecně prospěšná společnost






státní podnik nebo národní podnik
zdravotní pojišťovna
Český rozhlas
Česká televize

