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SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ 
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
 
Číslo: R 399                                                                                                                          datum:  24. 5. 2019 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Opatření rektora 
k aplikaci zákona o registru smluv 

 
Tímto opatřením se stanovují povinnosti a postupy na Jihočeské univerzitě v  Českých Budějovicích 
(dále jen „JU“) k zajištění požadavků zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), jenž nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2016. 

 
I. 

Předmět úpravy 
 
1. Toto opatření stanovuje pravidla pro jednotný způsob uveřejňování smluv, které uzavírá JU 

na úrovni rektorátu a součástí. 

2. Účelem opatření je definovat způsob povinné evidence smluv na JU a zajistit plnění povinností 
dle ZRS. 

 
II. 

Vymezení pojmů 
 

Pro účely tohoto opatření se stanovují definice následujících pojmů: 

Smlouva: Jakákoli písemně uzavřená smlouva bez ohledu na výši hodnoty předmětu plnění 
a skutečnost, které právo je pro danou smlouvu rozhodné dle mezinárodního práva soukromého. Za 
smlouvu se považuje rovněž písemná oboustranně odsouhlasená objednávka (ať již vystavená JU či 
druhou smluvní stranou). 

Předkladatel smlouvy: Zaměstnanec JU, který předkládá návrh smlouvy k podpisu oprávněnému 
zástupci JU (ať již na úrovni rektorátu, nebo součásti JU) a který zodpovídá za naplňování a průběh 
předmětného smluvního vztahu.  

Registr smluv iFIS (dále jen „RS iFIS“): Integrovaná součást jednotného informačního systému JU, 
sloužící k evidenci uzavíraných smluv a činností s tím souvisejících. 

Informační systém registru smluv (dále jen „ISRS“): Informační systém veřejné správy, zřízený dle 
ZRS a spravovaný Ministerstvem vnitra ČR, který slouží k uveřejňování smluv v souladu se ZRS. 

Metadata: Data popisující smluvní vztah, tj. (a) identifikace smluvních stran, (b) vymezení předmětu 
smlouvy, (c) cena, a pokud smlouva cenu neobsahuje, pak hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit, a 
(d) datum uzavření smlouvy. 

Spisová služba iFIS (dále jen SPSL): Integrovaná součást jednotného informačního systému JU, 
sloužící k evidenci činností souvisejících s výkonem spisové služby. 
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III. 
Dokumenty uveřejňované v ISRS 

 

1. V ISRS se povinně uveřejňují soukromoprávní smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotace nebo 
návratné finanční výpomoci, jejichž alespoň jednou stranou je některý z okruhu vymezených 
subjektů (dle § 2 odst. 1 písm. e) ZRS je povinným subjektem i JU), jestliže výše hodnoty jejich 
předmětu přesáhne 50.000,- Kč bez DPH. Soukromoprávními smlouvami jsou zejména smlouvy 
uzavřené podle občanského zákoníku. 

2. V ISRS se dále povinně uveřejňují dohody, jimiž se soukromoprávní smlouvy dle předchozího 
odstavce doplňují, mění, nahrazují nebo ruší (tj. dodatky ke smlouvě nebo dohody o ukončení 
smlouvy). Hovoří-li se dále v textu tohoto opatření o smlouvě či o smlouvách, jsou tím myšleny i 
tyto dohody. 

3. Je-li ke smlouvě, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím ISRS, avšak uzavřené 
před 1. 7. 2016, uzavřena dohoda, kterou se taková smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo 
ruší, je nutné uveřejnit tuto dohodu i dotčenou smlouvu. 

4. Povinnost uveřejnit v ISRS se vztahuje i na rámcovou smlouvu a její prováděcí smlouvy, jestliže 
výše hodnoty jejich předmětu přesáhne v jednotlivém případě 50.000,- Kč bez DPH. Je-li 
uzavřena prováděcí smlouva a výše hodnoty jejího předmětu přesahuje 50.000,- Kč bez DPH, je 
nutné uveřejnit vedle této prováděcí smlouvy také text rámcové smlouvy, ke které se prováděcí 
smlouva vztahuje. Prováděcí smlouva může mít také formu písemné objednávky odsouhlasené 
oběma smluvními stranami. 

5. ZRS stanoví velké množství výjimek z povinnosti uveřejnění v ISRS. Povinnost uveřejnit 
prostřednictvím ISRS se nevztahuje na smlouvy, resp. jejich části uvedené v § 3 odst. 2 ZRS. 

 
 

IV. 
Neuveřejňované informace 

 
1. Prostřednictvím ISRS se neuveřejňují informace, které nelze poskytnout při postupu podle 

předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (§ 3 odst. 1 ZRS). Jde zejména o  
- utajované informace,  
- osobní údaje (seznam osobních údajů, které musejí být ve smlouvách 

znečitelněny/anonymizovány – viz příloha opatření),  
- informace chráněné právem k nehmotným statkům, 
- obchodní tajemství,  
- informace, které se neposkytují podle § 11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění.  

2. Metadata označená ZRS jako „identifikace smluvních stran“ a „cena, a pokud ji smlouva 
neobsahuje, hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit“, lze vyloučit z uveřejnění, jsou-li 
obchodním tajemstvím JU, a to také tehdy, pokud by obchodním tajemstvím bylo až více takto 
uveřejněných informací zároveň. 
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3. V případě, že mají být z uveřejnění vyloučeny informace podle odst. 1. a 2. tohoto článku, musejí 
být v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy tyto informace znečitelněny nejen 
vizuálně, ale rovněž tak, aby nebylo možné znečitelněný text strojově přečíst. 

4. Znečitelnění údajů navrhne a údaje označí předkladatel smlouvy (resp. příkazce operace 
v případě objednávek).  

 
 

V. 
Uveřejňování smluv v ISRS 

 
1. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím ISRS, musí být uzavřena 

písemně nebo jiným způsobem umožňujícím uveřejnění smlouvy prostřednictvím ISRS. 

2. Uveřejnění smlouvy v ISRS provede JU, pokud ve smlouvě není výslovně stanoveno, že 
uveřejnění provede druhá smluvní strana. V takovém případě je předkladatel smlouvy (resp. 
příkazce operace v případě objednávek) povinen zkontrolovat, zda došlo k uveřejnění v ISRS, 
popř. zajistit doplnění údajů o uveřejnění v RS iFIS. 

3. Uveřejněnou smlouvu nebo metadata lze po jejich uveřejnění opravit. Původní smlouva nebo 
metadata však zůstávají v ISRS uchovány. 

4. Uveřejnění smlouvy v ISRS lze zcela zrušit se všemi právními následky, které takovéto zrušení 
vyvolává. 

5. Uveřejňování, opravy a zrušení v ISRS se provádí prostřednictvím datové zprávy zaslané na 
adresu ISRS, ID datové schránky whbt3kp. Z této adresy přichází odpověď o stavu uveřejnění. 
Odesílání i příjem datových zpráv probíhá prostřednictvím SPSL. 

6. Odesílaná datová zpráva obsahuje xml soubor s metadaty a soubor (soubory) obsahující 
upravený obsah smlouvy a jejích příloh v souladu s čl. IV. tohoto opatření. Pro vytvoření xml 
souboru lze využít připravených formulářů z prostředí Portálu veřejné správy. Soubor(y) 
s obsahem smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu, tedy např. doc, rtf, nebo 
pdf s textovou vrstvou. Smlouva uveřejněná v nesprávném formátu se podle ZRS nepovažuje za 
uveřejněnou prostřednictvím ISRS. V případě uveřejnění smlouvy dle čl. III. odst. 3. tohoto 
opatření, která byla uzavřena před 1. 7. 2016, neplatí povinnost uveřejnění ve strojově čitelném 
formátu.  

 
 

VI. 
Odpovědní zaměstnanci 

 
1. Administrativním procesem vkládání smluv a metadat do ISRS jsou pověřeni správci RS iFIS. 

2. Za řádné předání smlouvy příslušnému správci RS iFIS je odpovědný předkladatel smlouvy (resp. 
příkazce operace v případě objednávek). 

3. Všechny smlouvy povinně uveřejňované v ISRS musejí být do 20 kalendářních dnů od uzavření 
předány příslušnému správci RS iFIS Rektorátu JU a ten je nejpozději do 10 kalendářních dnů od 
předání vloží do ISRS (dle § 5 odst. 2 ZRS). 
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4. Aby mohl správce RS iFIS řádně uveřejnit smlouvu v ISRS, musejí mu být předány kompletní 
podklady: 

a) ke smlouvě, která je podepisována na rektorátě JU 

- originální vyhotovení smlouvy včetně příloh, originální vyhotovení vyplněné spisové 
obálky a oskenovaná smlouva a její přílohy (v případě smluv uzavíraných v listinné 
podobě), 

- elektronická verze smlouvy s přílohami, výtisk smlouvy s přílohami, originální vyhotovení 
vyplnění spisové obálky a oskenovaná smlouva a její přílohy (v případě smluv uzavíraných 
v elektronické podobě); 

b) ke smlouvě, která je podepisována na některé ze součástí JU 
- oskenovaná smlouva a její přílohy (dokumenty označené ve RS iFIS jako „veřejné“ musejí 

být ve strojově čitelném formátu a redigovány). 
 
 

VII. 
Doložka k uveřejnění smlouvy 

 
Do závěrečných ustanovení smluv uveřejňovaných dle ZRS bude zahrnuta doložka (odstavec) 
následujícího či obdobného znění: 

„Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou 
vědomy následků vyplývajících z této skutečnosti. Veškeré úkony související s uveřejněním smlouvy 
v registru smluv zajistí Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.“ 

 
 

VIII. 
Závěr 

 
1. Pokyny pro zajištění postupů vyplývajících ze ZRS a tohoto opatření v prostředí RS iFIS jsou 

zpracovány v příloze tohoto opatření. 
 

2. Opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší Opatření rektora R 357 ze dne 29. června 2017. 
 
 
 

 
 

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., v. r. 
rektor 

 
Příloha:  Registr smluv iFIS 
 
Zpracoval:  Mgr. Jan Černý, Ing. Dana Sirová 

  
Rozdělovník:  kvestorka, děkani fakult, ředitelé ostatních součástí 


