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NÁZEV: 
 

Zveřejňování smluv vzniklých přijetím objednávky 

 

ANOTACE: 
Přijetím zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je upravena povinnost 
zveřejňování smluv. Dodatkem č. 1 byly upraveny Zásady transparentnosti tak, aby byly 
v souladu se shora uvedeným zákonem. Rada města dále ukládá zveřejňovat smlouvy vzniklé 
přijetím objednávky s hodnotou předmětu nad 50.000 Kč bez daně z přidané hodnoty v registru 
smluv. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
 
Rada města ukládá zveřejňovat smlouvy vzniklé přijetím objednávky s hodnotou předmětu nad 
50.000 Kč bez daně z přidané hodnoty v registru smluv a to způsobem, uvedeným v zákoně č. 
340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) 
 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: 

Starosta města 

Předkládá: 

Starosta města 

 

BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
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Popis 
Zveřejňování smluv vzniklých přijetím objednávky 
 
Geneze případu 
Přijetím zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je upravena mimo jiné i povinnost 
zveřejňování smluv. Dodatkem č. 1 byly upraveny Zásady transparentnosti tak, aby byly v souladu 
se shora uvedeným zákonem a Zásadami transparentnosti. 
V praxi dochází k aplikaci § 1744 občanského zákoníku, podle kterého s přihlédnutím k obsahu 
nabídky nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo je-li to obvyklé, může osoba, které 
je nabídka určena, nabídku přijmout tak, že se podle ní zachová, zejména poskytne-li nebo přijme-
li plnění; přijetí nabídky je účinné v okamžiku, kdy k jednání došlo, došlo-li k němu včas. V takovém 
případě je objednávka přijata konkludentně a nevzniká písemná smlouva. Podle zákona o registru 
smluv musí být smlouva, na kterou se vztahuje povinnost k uveřejnění v registru smluv, uzavřena 
písemně; je tedy nezbytné ji uzavřít jinak, než konkludentním přijetím objednávky. Aby byla 
smlouva uzavřena písemně, musí být jak objednávka, tak i její akceptace písemné. Aby tedy byla 
zachována písemná forma smlouvy, musí být objednávka přijata písemně; postačí např. odpověď 
emailem, že objednávka je akceptována. V registru smluv se pak uveřejní objednávka i toto její 
potvrzení. Další možností je podepsání objednávky ze strany toho, komu byla učiněna. I v takovém 
případě bude smlouva uzavřena písemně a bude naplněn požadavek zákona o registru smluv na 
písemnou formu smlouvy. V registru smluv se pak uveřejní objednávka v otevřeném a strojově 
čitelném formátu.  
Povinnosti k uveřejnění smlouvy v registru smluv se není možné vyhnout konkludentním přijetí 
objednávky, na základě čehož nevznikne písemná smlouva, a tvrzením, že pak se tedy v registru 
smluv taková smlouva neuveřejní, neboť není písemná. Zákon o registru smluv stanoví, jaké 
smlouvy se v registru smluv uveřejňují a navíc ještě stanoví povinnost k jejich písemné formě, 
kterou je potřeba dodržet; není-li smlouva písemná, neznamená to, že se v registru smluv nemusí 
uveřejnit, ale že musí být uzavřena v písemné formě. 
Z tohoto důvodu tedy rada města ukládá zveřejňovat plnění prostřednictvím objednávek a to i v 
kontextu toho, že od 1. července 2017 nabyde smlouva, která se povinně uveřejňuje v registru 
smluv, účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.  
 
                          
Návrh řešení 
Schválit navržené usnesení 

 

 
Varianty návrhu usnesení 
 
Nejsou předloženy  

 

 
Doporučení předkladatele 
 
Schválit navržené usnesení 
 
 
 
 
 
 
 

 


