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REGISTR SMLUV 

Auditovaný útvar:  všechny odbory MMPr 

    Městská policie Přerov 

Doporučení 

V rámci interního auditu bylo definováno 9 doporučení. Všeobecně lze konstatovat, že doporučení 

směřovala k praktickým aspektům uveřejňování smluv v registru smluv, příp. k postupu při správné 

identifikaci smluvních stran. Na základě toho vydal tajemník MMPr i primátor SMPr opatření 

k nápravě, termíny jejich realizace i osoby odpovědné za tuto realizaci. Vzhledem k tomu, že oblast 

registru je velmi široká, nešlo udělat konkrétní a cílená opatření, jednalo se spíše o všeobecná 

opatření (všeobecné postupy). Vedoucí odborů/útvarů/ředitel MP měli informovat o výsledku 

realizace opatření. Dle jejich sdělení byli konkrétní zaměstnanci s opatřeními seznámeni, příp. někteří 

doplnili i další opatření, které učinili v rámci svého odboru/útvaru (např. postup v případě, že věcný 

správce rozpočtu a osoba uveřejňující smlouvu nejsou tatáž osoba, úprava ustanovení ohledně 

účinnosti smlouvy u povinně uveřejňovaných smluv, samostatný pořadač pro potvrzení o uveřejnění 

v registru smluv vč. kopie smluv, konzultace s pověřencem, průběžná kontrola, účast na školeních, 

využívání praktických informací na intranetu). Lze konstatovat, že v roce 2019 došlo ke splnění všech 

doporučení.  

Doporučení č. 1 

Identifikační údaje právnické osoby důsledně kontrolovat s údaji uvedenými ve veřejném rejstříku. 

Tyto správné údaje následně definovat v samotné smlouvě i uveřejnit v metadatu „identifikace 

smluvní strany“ v registru smluv.  

Doporučení č. 2  

Identifikační údaje fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění důsledně 

kontrolovat s údaji uvedenými v rejstříku živnostenských práv. Tyto správné údaje následně definovat 

v samotné smlouvě i uveřejnit v metadatu „identifikace smluvní strany“ v registru smluv.  

Opatření č. 1 pro doporučení č. 1 a doporučení č. 2 

1. Vedoucí odborů/útvarů v rámci svého odboru/útvaru prokazatelně poučí věcné správce smluv a 

zaměstnance, kteří uveřejňují smlouvy v registru smluv, aby před uzavřením smlouvy a při 

uveřejňování smlouvy v registru smluv zkontrolovali identifikační údaje právnické osoby s údaji 

uvedenými ve veřejném rejstříku a identifikační údaje fyzické osoby podnikající na základě 

živnostenského oprávnění s údaji uvedenými v rejstříku živnostenských práv.  

2. Takto poučení zaměstnanci SMPr jsou povinni sdělené postupy dodržovat. 
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Doporučení č. 3 

Definovat, který z rejstříků je směrodatný pro určení identifikačních údajů SMPr (tzn. zejména adresa 

sídla).  

Opatření č. 2 

1. Vedoucí odboru VNITŘ pověří vedoucího oddělení SPIS, aby zjistil který z rejstříků/registrů je 

směrodatný pro určení identifikačních údajů SMPr (zejména PSČ) jako právnické osoby vstupující 

do smluvních vztahů, a následně prokazatelně informuje všechny vedoucí odborů/útvarů o 

správných identifikačních údajích SMPr (jako právnické osoby vstupující do smluvních vztahů), 

kteří to následně sdělí příslušným zaměstnancům. 

2. Vedoucí odboru VNITŘ zajistí uvedení tohoto údaje na intranetu. 

3. Informovaní zaměstnanci SMPr jsou povinni sdělené identifikační údaje používat. 

 

Doporučení č. 4. 

Údaje o SMPr z rejstříku vymezeného dle doporučení č. 3 definovat v samotné smlouvě i uveřejnit v 

metadatu „identifikace smluvní strany“ v registru smluv.  

Opatření č. 3 

1. Vedoucí odborů/útvarů poučí v rámci svého odboru/útvaru věcné správce smluv o tom, že 

identifikační údaje SMPr, které sdělí vedoucí odboru VNITŘ, je nutné definovat ve všech 

smlouvách, které SMPr jako právnická osoba uzavírá.  

2. Takto poučení zaměstnanci SMPr jsou povinni sdělené identifikační údaje používat. 

 

Doporučení č. 5 

Při stanovení metadata „Vymezení předmětu smlouvy“ uvádět přímý i nepřímý předmět smlouvy a u 

nepřímého předmětu smlouvy důsledně vycházet z informací ve smlouvě. 

Opatření č. 4 

1. Za účelem sjednocení praxe při vyplňování metadat v rámci SMPr vedoucí odborů/útvarů 

prokazatelně poučí v rámci svého odboru/útvaru věcné správce smluv a zaměstnance, kteří 

uveřejňují smlouvy v registru smluv, aby uváděli přímý předmět smlouvy (typ smlouvy, např. 

kupní, o dílo) i celý nepřímý předmět smlouvy vyplývající ze smlouvy (přehled všech plnění 

vyplývajících ze smlouvy, nikoliv pouze dílčích plnění, např. nákup automobilu vč. servisu na 

dobu 2 let, projektová dokumentace vč. autorského dozoru).  

2. Takto poučení zaměstnanci SMPr jsou povinni sdělený postup dodržovat. 
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Doporučení č. 6 

Při stanovení metadata „Cena/hodnota“ důsledně vycházet z předmětu smlouvy definovaného dle 

doporučení č. 5.  

Opatření č. 5 

1. Vedoucí odborů/útvarů v rámci svého odboru/útvaru prokazatelně poučí věcné správce smluv a 

zaměstnance, kteří uveřejňují smlouvy v registru smluv, aby při stanovení ceny a hodnoty 

vycházeli z jasně definovaného předmětu smlouvy dle předchozího doporučení a opatření.  

2. Takto poučení zaměstnanci SMPr jsou povinni sdělený postup dodržovat. 

 

Doporučení č. 7 

Smlouvy povinně uveřejňované v registru smluv zaslat správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy s 

metadaty definovanými dle ZRS. Neposkytovat/nepřijímat plnění ze smluv povinně uveřejňovaných v 

registru smluv před jejich uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.   

Opatření č. 6 

1. Vedoucí odborů/útvarů v rámci svého odboru/útvaru prokazatelně poučí věcné správce smluv a 

zaměstnance, kteří uveřejňují smlouvy v registru smluv, že musí smlouvy povinně zveřejnitelné v 

registru smluv k uveřejnění zasílat bezodkladně a plnění započít až poté, co bude smlouva 

uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv.  

2. Vedoucí odborů/útvarů v rámci svého odboru/útvaru prokazatelně nastaví jasná pravidla 

předávání smluv vč. všech jejích příloh a zpětné informování o uveřejnění smlouvy mezi věcným 

správcem smlouvy a zaměstnancem, který uveřejňuje smlouvu v registru smluv, tak aby 

nedocházelo k prodlevám.  

3. Takto poučení zaměstnanci jsou povinni sdělený postup dodržovat. 

 

Doporučení č. 8 

Uveřejňovat přílohy, které mají textový obsah; přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy. Důsledně 

vyhodnocovat, zda lze některou z příloh, resp. i celých smluv, zařadit pod výjimku definovanou ZRS 

nebo zda jde o obchodní tajemství a přistupovat k těmto skutečnostem spíše restriktivně. 

Opatření č. 7 

1. Vedoucí odborů/útvarů v rámci svého odboru/útvaru prokazatelně poučí věcné správce smluv a 

zaměstnance, kteří uveřejňují smlouvy v registru smluv o výjimkách v uveřejňování.  

2. Takto poučení zaměstnanci jsou povinni výjimky důsledně vyhodnocovat. 
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Doporučení č. 9 

Anonymizovat osobní údaje v souladu s GDPR. 

Opatření č. 8 

1. Vedoucí odborů/útvarů v rámci svého odboru/útvaru prokazatelně stanoví zaměstnance, který 

je povinen uveřejňovanou smlouvu anonymizovat. 

2. Vedoucí odborů/útvarů v rámci svého odboru/útvaru zajistí správnou anonymizaci uveřejněných 

smluv, u kterých bylo v rámci interního auditu zjištěno, že jsou anonymizovány v rozporu s 

GDPR.  

  

Opatření č. 9 

Současně byl uložen vedoucím odborů/útvarů/řediteli MP úkol zajistit uveřejnění smlouvy v souladu 

se zákonem o registru smluv u těch smluv, které byly v rámci interního auditu vyhodnoceny jako 

neúčinné. 


