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Dnem 1. července 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv), který zjednodušeně uvedeno ukládá 

stanoveným osobám povinnost uveřejňovat nově uzavřené smlouvy 

prostřednictvím registru smluv, pokud se neuplatňuje některá z výjimek.  

Zákon č. 340/2015 Sb. 



§ 2 
1) Prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo 

návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je 

 a) Česká republika, 

 b) územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo 
městské části hlavního města Prahy, 

 c) státní příspěvková organizace, 

 d) státní fond, 

 e) veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola, 

 f) dobrovolný svazek obcí, 

 g) regionální rada regionu soudržnosti, 

 h) příspěvková organizace územního samosprávného celku, 

 i) ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, 

 j) obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem, 

 k) státní podnik nebo národní podnik, 

l) zdravotní pojišťovna, 

 m) Český rozhlas nebo Česká televize, nebo 

 n) 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. 
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§ 3 (Výjimky z povinnosti uveřejnění) 

 
 

 

i) smlouvu, jestliže výše hodnoty jejího 
předmětu je 50000 Kč bez daně z přidané 
hodnoty nebo nižší, 
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§ 5 (Způsob uveřejnění) 

 
• 1) Uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu 

smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle odstavce 5 do registru 

smluv. 

• (2) Osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo smluvní strana smlouvy zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Správce registru smluv uveřejní 

smlouvu prostřednictvím registru smluv bezodkladně po jejím doručení; uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv se provádí 
zpravidla automatizovaně. 

• (3) Zaslání smlouvy správci registru smluv se provede na elektronickém formuláři do datové schránky 
zřízené správci registru smluv pro tento účel. Správce registru smluv uveřejní elektronický formulář na portálu veřejné 

správy. 

• (4) V případě, že je prostřednictvím registru smluv uveřejněna smlouva, správce registru smluv potvrdí uveřejnění potvrzením, které 
zašle do datové schránky, ze které mu byla smlouva zaslána k uveřejnění prostřednictvím registru smluv; zaslání potvrzení 

se provádí zpravidla automatizovaně. Správce registru smluv v potvrzení uvede metadata smlouvy podle odstavce 5 a potvrzení 
zabezpečí způsobem zajišťujícím integritu, případně původ dat. 

• (5) Smlouva, která nebyla uveřejněna způsobem uvedeným v odstavci 1 nebo jejíž metadata neobsahují 

• a) identifikaci smluvních stran, 

• b) vymezení předmětu smlouvy, 

• c) cenu, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnotu předmětu smlouvy, lze-li ji určit, 

• d) datum uzavření smlouvy, 

• se nepovažuje za uveřejněnou prostřednictvím registru smluv. 

• (6) Z uveřejnění prostřednictvím registru smluv lze vyloučit metadata uvedená v odstavci 5 písm. a) nebo c), jsou-li tato metadata 
obchodním tajemstvím osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. e), k), l) nebo n), a to také tehdy, pokud by obchodním tajemstvím bylo až 
více takto uveřejněných informací zároveň. 

• (7) Osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo smluvní strana smlouvy může uveřejněnou smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění 
opravit; přitom postupuje podle odstavců 2 až 4 obdobně. Původní smlouva nebo metadata zůstávají v registru smluv uchovány. 

• (8) V případě, že mají být z uveřejnění vyloučeny informace postupem podle § 3 odst. 1 anebo § 5 odst. 6, musí být v elektronickém 
obrazu textového obsahu smlouvy zaslaném správci registru smluv tyto informace znečitelněny tím, kdo zaslal smlouvu k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv. 
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MOŽNÝ PROBLÉM !? 
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Do okruhu povinných osob je podle § 2 odst. 1 písm. h) příslušného zákona 

zařazena i příspěvková organizace územního samosprávného celku, tedy 

původce, který doposud nemusel vlastnit datovou schránku. Jenomže 

uveřejnění smlouvy v registru smluv se podle § 5 odst. 3 tohoto zákona provádí 

zasláním smlouvy do datové schránky zřízené správci registru smluv pro tento 

účel. 
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• Pokud povinná osoba nemá zřízenou datovou schránku, a to je případ 

většiny příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou nebo 

městskými částmi, může se povinná osoba na základě dohody nechat 

zastoupit při uveřejnění smlouvy v registru smluv jinou osobou, která 

disponuje zřízenou a zpřístupněnou datovou schránkou.  

• Nabízí se, aby takovou zmocněnou osobou byl zřizovatel příspěvkové 

organizace, přípustné jsou rovněž jiné varianty (např. jiná příspěvková 

organizace s datovou schránkou, advokát).  

• Tuto možnost uvádí Metodický návod aplikace zákona o registru smluv, část 

VIII. Zastoupení při uveřejnění, dostupné na URL: 

http://www.mvcr.cz/soubor/metodika-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-

soukromopravni-cast.aspx, s. 40, příp. Často kladené otázky (FAQ) – právní 

rámec, otázka a odpověď č. 21,  
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Archiv hlavního města Prahy v rámci výkonu dohledu na výkon spisové 

služby u svého zřizovatele a jím zřízených nebo založených organizačních 

složek a příspěvkových organizací nebo jiných právnických osob ve smyslu § 

55 odst. 1 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 

499/2004 Sb.“), doporučuje příspěvkovým organizacím zřízených hlavním 

městem Prahou nebo městskými částmi, aby důkladně zvážily zřízení datové 

schránky právnické osoby podle § 5 zákona č. 300/2008 Sb. s ohledem na 

dopady na výkon spisové služby příspěvkové organizace 
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• Jedním z dopadů je předpoklad, že orgány veřejné moci budou podle § 17 

odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb. upřednostňovat doručování dokumentů 

příspěvkové organizaci prostřednictvím datové schránky.  

 

• Takový dokument bude za účelem uvedeného doručení vytvořen 

v digitální podobě. 

 

• Na příspěvkovou organizaci, která má podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 

499/2004 Sb. povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií, 

se uplatní i § 3 odst. 5 zákona č. 499/2004 Sb., který definuje uchovávání 

dokumentů v digitální podobě (uchováváním se rozumí „rovněž zajištění 

věrohodnosti původu dokumentů, neporušitelnosti jejich obsahu a 

čitelnosti, tvorba a správa metadat náležejících k těmto dokumentům v 

souladu s tímto zákonem a připojení údajů prokazujících existenci 

dokumentu v čase.  
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• Tyto vlastnosti musí být zachovány do doby provedení výběru archiválií.“).  

 

• Příspěvková organizace naplňuje povinnost uchovávat dokumenty a 

umožnit výběr archiválií prostřednictvím výkonu spisové služby definované v 

§ 2 písm. l) zákona č. 499/2004 Sb. a stanovené podle § 63 odst. 2 zákona 

č. 499/2004 Sb. v rozsahu ustanovení § 64, § 65, § 66 § 67, § 68 odst. 1 až 

3, § 68a a 69a zákona.  

 

• Příspěvková organizace si může volit podobu výkonu spisové služby podle 

charakteru a množství uchovávaných dokumentů a potřeb organizace, 

přičemž je možná listinná podoba nebo elektronická podoba viz § 63 odst. 3 

zákona č. 499/2004 Sb. 
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• Příjem datových zpráv prostřednictvím datových schránek nevylučuje 

použití listinné podoby výkonu spisové služby (viz Práce s dokumenty v 

digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v 

listinné podobě a jejich odesílání, dostupný na URL: 

http://www.mvcr.cz/soubor/prace-s-dokumenty-v-digitalni-podobe-pdf.aspx,) 

 

•  ale tento způsob péče o dokumenty doručené v digitální podobě se po 

letech uplatňování ukazuje buď jako organizačně náročný (doručený 

dokument je nutné převést do listinné podoby na kontaktním místě veřejné 

správy – CzechPOINT), nebo principiálně nevhodný (v případě 

neprovedení autorizované konverze dokumentů se do doby výběru 

archiválií uchovávají pouze výstupy převodu dokumentů, které nemají 

stejné právní účinky jako původní doručené dokumenty). 
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INFORMAČNÍ ZDROJE: 

  

http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx; 5.10.2016 11:14:34 

  

https://smlouvy.gov.cz/; 5.10.2016 11:14:55 

  

Metodický návod aplikace zákona o registru smluv 

(http://www.mvcr.cz/soubor/metodika-k-aplikaci-zakona-o-registru-

smluv-soukromopravni-cast.aspx; 5.10.2016 11:11:47) 
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LF9EadK_sPHVxsSRRM_uiw&sig2=ICJIeddORtt55W0RpKF2Sw&bv

m=bv.134495766,d.d24; 5.10.2016 11:13:45) 
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HLAVNÍ PODATELNA (výpravna) 

spisový uzel spisový uzel spisový uzel 

spisovna spisovna 

HLAVNÍ SPISOVNA 

ARCHIV 
skartační řízení 

skartační řízení 

A

I

S

 



Problémy … ? 

 A. TECHNICKÉ 

 1. Běžná rizika uchovávání informací: 

 Zastaralý a nekompatibilní software 

 Nefungující hardware 

 Změna obsahu  

 Smazání obsahu  

 2. Rizika, kterým čelí elektronické dokumenty při 
dlouhodobém uložení: 

 Degradace nosiče 

 Zastarávání hardware 

 Zastarávání formátu  

 Zastarávání SW technologií a principů 16 



Problémy … ? 

 B. PRÁVNÍ 

 1. Ztráta autenticity 

 2. Postavení originálu 

 Je si třeba uvědomit, že ne ve všech situacích si vystačím 
s dokumentem v podobě, v jaké mi byl doručen. Jeho další 
zpracovávání může vyžadovat převod do elektronické nebo 
papírové (analogové) podoby. 

17 



18 

Dokumenty 

vzniklé z vlastní 

činnosti 

Dokumenty po 

předchůdcích 

Dokumenty přijaté od jiných institucí nebo od 

občanů 

Co s tím? 

Informační systém 

datových schránek (ISDS) 



ISDS A SSL 

19 

Datová schránka slouží k zaručenému posílání a přijímání zpráv, které jsou pak 

ve vaší schránce uloženy 90 dnů, poté jsou smazány.  

 

Pro bezpečné uložení zpráv můžete použít službu České pošty datový trezor 

nebo si zprávy si můžete uložit do svého počítače (i s obálkou ve formátu .zfo) a 

poté kdykoliv načíst zpět a dále s nimi pracovat. 

  

Kdykoliv si můžete ověřit i neporušenost a časovou platnost uložených datových 

zpráv.  

 

Seznam datových schránek naleznete i na Portálu veřejné správy. 

 

Každá datová schránka má své unikátní ID, seznam všech zpřístupněných 

datových schránek je dostupný na Portálu veřejné správy. 



ISDS A SSL 
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Datová schránka slouží k zaručenému posílání a přijímání zpráv, které jsou 

pak ve vaší schránce uloženy 90 dnů, poté jsou smazány.  

 

• ISDS jako součást spisové služby (SSL) 

 

• pokud mám SSL vedenou analogově (papírově) nemusí pouhé vytištění stačit.  

Vznikne prostá kopie (někdy postačuje) 

 

• pokud mi prosté kopie nestačí je nutné autorizovaně konvertovat (to není 

zdarma) 

 

• potom je na uvážení vedení SSL v nějakém elektronickém (softwarovém) 

systému (ERMS) 

 

• ten musí splňovat tzv. NSESSS. Musí umět pracovat s ISDS i po 90 dnech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISDS A SSL (informatika a její 

připravenost) 
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• Formát datové zprávy definuje Vyhláška č. 

194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a 

provozování informačního systému datových 

schránek a dále také Provozní řád informačního 

systému datových schránek (dále jen ISDS). 

• Technicky jde o soubor ve formátu ZFO (zipped 

XML form), obsahující elektronicky podepsaná 

strukturovaná data. 

• Jde o otevřeně definovaný formát, který může 

otevírat i ukládat libovolná aplikace, nicméně 

nejčastěji použijeme produkt Software602 XML 

Filler. 

 



ISDS A SSL (přizpůsobit spisový řád i 

spisový plán) 
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Kdykoliv si můžete ověřit i neporušenost a časovou platnost uložených 

datových zpráv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronická značka MV 

Obálka zprávy 

Přílohy 



ISDS A SSL (spisovna) 
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Datová schránka slouží k zaručenému posílání a přijímání zpráv, které jsou 

pak ve vaší schránce uloženy 90 dnů, poté jsou 

smazány.  

 

• elektronická obdoba stávající „papírové spisovny“:  příruční spisovna, 

spisovna, archiv 

 

• řeší potřebu dlouhodobého a důvěryhodného uložení elektronických 

dokumentů v organizaci vyvolanou legislativou (platnou i připravovanou) i 

potřebami organizace.  

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISDS A SSL(ERMS) (pomoc) 
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(http://www.mvcr.cz/soubor/vzorspisrad3-pdf.aspx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodický návod pro zpracování spisového řádu obce s rozšířenou 

působností, vedoucí spisovou službu v elektronické podobě v elektronických 

systémech spisové služby 

  

http://www.mvcr.cz/soubor/vzorspisrad3-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/vzorspisrad3-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/vzorspisrad3-pdf.aspx


www.cesarch.cz 



www.cesarch.cz 

MV ČR (Odbor archivní 
správy) 

NA ČR 

SOA (MZA Brno, ZA 
Opava 

Archivy územních 
samosprávných celků 
(Praha, Brno, Ostrava, 
Plzeň, Ústí nad Labem) 

SOkA (státní okresní 
archivy) 



kam patřím (v Praze)…  

Druh 
původce Veřejno

právný 
 

Soukromo
právný 

 

SOA SOA 
AUC, spec., 
soukr.  

SOkA 

Územní 
působnost 
a charakter 
zřizovatele 

 

Zřizuje mě město či městská 

část – patřím do AHMP 

Jsem organizace typu s.r.o., a.s. 

– patřím do SOA Praha 



§ 3, AZ – rozdělení původců 



§ 63, AZ – výkon spisové služby 



Podoba výkonu spisové služby 

Papírová (analogová) 

Elektronická 

• Podací deník ve formě knihy 

 

• Povinnost převodu dokumentů přijatých v digitální podobě zpravidla 

autorizovanou konverzí a uchovávání jejich původní podoby  

● Elektronický systém spisové služby musí splňovat kritéria stanovená 

Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby. 

● Není povinnost převodu dokumentů přijatých v analogové podobě. 



Kam se obrátit v AHMP 



Kam se obrátit v AHMP 



Kam se obrátit v AHMP 
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