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UPOZORNĚNÍ NA NOVÉ POVINNOSTI 

VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA O REGISTRU 

SMLUV 

Dne 1. července 2016 nabyl účinnosti zákon č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, který primárně 
upravuje povinnost uveřejňovat všechny 
soukromoprávní smlouvy či smlouvy o poskytnutí 
dotace v nově zřízeném registru smluv, pokud je 
alespoň jednou jejich stranou některý ze zákonem 
vyjmenovaných subjektů, a to jako předpoklad 
účinnosti takové smlouvy. 

Mezi ty, na které se tato nová povinnost vztahuje, 
zákon řadí kromě státu a územních 
samosprávných celků například i jimi zřízené 
příspěvkové organizace nebo právnické osoby, ve 
kterých mají většinovou majetkovou účast, a tedy 
dotkne se většiny zdravotnických zařízení. 

Povinnost uveřejňovat není sice absolutní, ale 
máme za to, že bude dopadat na většinu smluv, 
které zdravotnické zařízení v rámci své činnosti 
uzavírá, neboť jediné obecné omezení této 
povinnosti je, pokud hodnota předmětu smlouvy je 
nižší nebo rovna částce 50.000 Kč bez DPH.  

Z uveřejňovaných smluv bude potřeba odstranit 
informace, jejichž poskytnutí je vyloučeno 
zákonem o svobodném přístupu k informacím, 
tedy zejména ty které jsou obchodním 
tajemstvím nebo osobním údajem, které bude 
potřeba před uveřejněním znečitelnit, např. 
začerněním. Takovou povinnost má sice osoba, 
která smlouvu zveřejňuje, nicméně v praxi se 
tento postup může jen těžko obejít bez kooperace 
s druhou smluvní stranou, tedy dodavatelem. 

V praxi bude představovat největší problém 
určení, která ustanovení smlouvy jsou obchodním 
tajemstvím a která tak mohou být před 
zveřejněním znečitelněna. Nestačí pouze dohoda 

stran o tom, co je či není obchodním tajemstvím, 
ale je třeba splnit objektivně všechna pro něj 
zákonem stanovená kritéria. 

Co se týká osobních údajů fyzických osob, ty lze 
zásadně zveřejňovat pouze se souhlasem dané 
osoby nebo ze zákonných důvodů, ve všech 
ostatních případech musí být také znečitelněna. 
Výjimkou budou tak prakticky pouze údaje veřejně 
dostupné (zejm. ve veřejných rejstřících), o údaje o 
osobách působících v povinném subjektu, a také o 
základní údaje o příjemci veřejných prostředků. 

Závěr 

Sankcí při nezveřejnění smlouvy bude její 
neúčinnost a následné automatické zrušení. 
Ačkoli zákon již nabyl účinnosti, tato sankce začne 
platit až od 1. 7. 2017. Závěrem lze konstatovat, že 
by se společnosti měly zamyslet nad obsahem a 
formou stávajících smluv, smluv, které nejsou 
uzavřeny písemně, i smluv budoucích, a zvážit své 
možnosti, jak dostát všem zákonným požadavkům 
a vyvarovat se vlastní újmě.  
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