Tabulka vyplňování metadat a uveřejňování v registru smluv
Slouží pouze ke sjednocení praxe, zákon lze naplnit i jinými postupy.
Náměty na doplnění nebo úpravu prosím posílejte na registrsmluv@mvcr.cz.
Podle zákona o registru smluv se společně se smlouvou uveřejňují i některá její metadata:
a) identifikace smluvních stran,
b) vymezení předmětu smlouvy,
c) cena, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit,
d) datum uzavření smlouvy.

Nevyplnění nebo nesprávné vyplnění metadat má za následek to, že se smlouva nepovažuje za uveřejněnou. Níže jsou uvedeny 3 modelové situace, které
v praxi nastávají. Uzavírání nové smlouvy. Uzavírání dodatku k již uveřejněné smlouvě a uzavírání dodatku ke smlouvě, která není uveřejněna, ale právě
uzavření dodatku znamená nutnost uveřejnění.
typ

identifikaci smluvních
stran

vymezení předmětu
smlouvy

cena/hodnota

datum uzavření smlouvy

formulář

nová smlouva

ve znění smlouvy

ve znění smlouvy

ve znění smlouvy

ve znění smlouvy

zveřejnění záznamu
(nový záznam)

- IČO, název subjektu, u
fyzických osob příjemců
veřejných prostředků
jméno, příjmení, rok
narození, obec trvalého
pobytu, u fyzických osob
nikoliv příjemců
veřejných prostředků
podle právního titulu
(např. souhlasu)

- smluvní typ a nepřímý
předmět smlouvy, tedy to,
na co konkrétně je smlouva
zaměřena
- pokud možno nepoužívat
zkratky

- sjednaná cena nebo
hodnota, není-li cena
sjednána, pokud není
možné hodnotu určit,
nevyplní se nic
- cizí měna se
nepřepočítává
- nemusí se dopočítávat
DPH a ani DPH odečítat
(stačí uvést jednu
hodnotu)

- den, měsíc a rok
uzavření smlouvy
[dnem uzavření smlouvy
se rozumí okamžik
účinnosti přijetí nabídky,
není-li stanoveno jinak
(např. den podpisu)]

1

typ

identifikaci smluvních
stran

vymezení předmětu
smlouvy

cena/hodnota

datum uzavření smlouvy

formulář

dodatek k
1
uveřejněné
smlouvě

podle dodatku

podle dodatku

podle dodatku

podle dodatku

zveřejnění záznamu
(nový záznam)
s využitím funkce
navázaný záznam

- pokud nedošlo ke
změně stran smlouvy,
pak je shodné se
smlouvou

- např. dodatek ke smlouvě
o dílo – vícepráce
- pokud možno nepoužívat
zkratky

- pokud se cena/hodnota
zvyšuje, uvede se částka,
o kterou se cena/hodnota
navyšuje
- pokud se snižuje, uvede
se částka, o kterou se
snižuje se znaménkem
minus
- u smluv uzavřených
na dobu neurčitou
s opakujícím se plněním
se v případě změny
tohoto opakujícího se
plnění vyplní navýšená
nebo snížená částka za 5
let (u smluv na dobu neurčitou

- den, měsíc a rok
uzavření dodatku
[dnem uzavření smlouvy
se rozumí okamžik
účinnosti přijetí nabídky,
není-li stanoveno jinak
(např. den podpisu)]

- ve formuláři se uvede
ID smlouvy, ke které je
dodatek uzavřen

s opakujícím se plněním nejspíš
není chybou, pokud se toto
metadatum nevyplní)

1

Doporučujeme uveřejňovat všechny dodatky smluv (kromě dodatků ke smlouvám, které nejsou uveřejněny, a ani uzavření dodatku nemá za následek povinnost
k uveřejnění smlouvy). Podle komentářové literatury je ale možné posuzovat jaký dodatek se uveřejní a jaký nikoliv.
2

typ

identifikaci smluvních
stran

vymezení předmětu
smlouvy

cena/hodnota

datum uzavření smlouvy

formulář

dodatek ke
smlouvě, která
není uveřejněna

ve znění smlouvy se
zohledněním případné
změny provedené
přechozími dodatky a
právě tímto dodatkem

ve znění smlouvy se
zohledněním případné
změny provedené
přechozími dodatky a právě
tímto dodatkem

ve znění smlouvy se
zohledněním případné
změny provedené
přechozími dodatky a
právě tímto dodatkem

ve znění dodatku

zveřejnění záznamu
(nový záznam)

- pokud nedošlo ke
změně stran smlouvy,
pak je shodné se
smlouvou

- smluvní typ a nepřímý
předmět smlouvy, tedy to,
na co konkrétně je smlouva
zaměřena
- pokud možno nepoužívat
zkratky

- sjednaná cena nebo
hodnota, není-li cena
sjednána, pokud není
možné hodnotu určit,
nevyplní se nic
- cizí měna se
nepřepočítává
- nemusí se dopočítávat
DPH a ani DPH odečítat
(stačí uvést jednu
hodnotu)

- den, měsíc a rok
uzavření dodatku, kvůli
kterému se smlouva
uveřejňuje
[dnem uzavření smlouvy
se rozumí okamžik
účinnosti přijetí nabídky,
není-li stanoveno jinak
(např. den podpisu)]

- uveřejní se dodatek
i původní smlouva
a případně i dodatky
uzavřené v minulosti
(na původní smlouvy
a původní dodatky
není možné vztáhnout
sankci zrušení smlouvy,
na původní smlouvu
a původní dodatky se
nevztahuje ustanovení
o účinnosti nejdříve
dnem uveřejnění)

- buď aplikace
§ 8/3 ZRS nebo
se smlouva stane
povinně
uveřejňovanou
až uzavřením
dodatku
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