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Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

včera byla třetí adventní neděle a před námi je už jen ta čtvrtá, poslední. 

Čas Vánoc je za dveřmi…

Přibývá aktivit, akcí a činností, které jsou poslední, poslední letos, poslední v roce 2022…

Dnes je moje poslední cesta do Prahy. O víkendu byly dva poslední on-line semináře. Ve čtvrtek bude 
náš poslední webinář… Byl poslední výjezd mimo firmu…

Určitě mi vyjmenujete i u Vás mnoho aktivit tzv. „posledních“.

Je zvláštní, jak jsme si my lidé připravili, že něco končí a něco začíná. Něco je poslední, a když je něco 
poslední, vyvolává to emoce. Emoce nostalgie, emoce oddychu, emoce odpočinku… určitě to máme 
různě.

U nás na firmě letos mezi svátky nejdeme poprvé za dlouhá léta mého podnikání do práce. Většinou 
jsme měli jeden pracovní den. Byl odpočinkový, nikdo nevolal, byl klid, udělalo se hodně restů, vyřídily 
se potřeby klientů. Přiznám se, že se těším letos na těch deset dnů volna. Deset dnů doma nebo kolem 
domu, s rodinou nebo kolem rodiny, možná s cestou na lyže do blízkých Jeseníků. 

Poslední dny roku 2022. Číslo tohoto roku je neuvěřitelné… už na první pohled, tři stejná čísla už 
nikdo z nás nezažije. Tři dvojky, v součtu šestka…

Jaký byl? Jak ten končící rok vidíte?

Jiný… pro hodně lidí kolem mne podle jejich pocitů náročný. Byli jsme postaveni před mnohá 
rozhodnutí, často dočista nová rozhodnutí. Přišlo mnoho nového poznání. Koloběh života.

Tak se se mnou začněte pomalu zastavovat a všímat si všeho, co je pro nás poslední, budete-li chtít…

Toto je letos určitě poslední číslo Měsíčníku pro veřejnou správu Účetního Portálu.

Vychutnávejte si každou chvíli s každým kolem Vás i se sebou…

Nikdy nevíte, jestli není poslední.

Krásné dny přicházejících Vánoc

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a   Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23 
zkušební komisařka KDP ČR ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

www.pevacoukova.cz

  Mír pro celou planetu a pokoj v duši pro všechny bytosti světa   

ÚVODNÍ SLOVO

https://www.pevacoukova.cz/
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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Lepší žít jeden rok jako tygr než sto jako ovce.“
Madonna

strany 19–24
Co přináší „velká“ novela zákona  
o svobodném přístupu k informacím
Autor: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

30. 11. 2022

Články

strany 12–17
Postavení orgánů na obci
Autor: JUDr. Miroslav Kubánek

30. 11. 2022

8. 7. 2022

strany 25–31

Informace k nové vyhlášce č. 296/2022 Sb.,  
o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních 
složkách státu a příspěvkových organizacích
Připravila Jana Kubačková ve spolupráci  
s JUDr. Marií Salačovou

strana 5–11
Záznam nahrazující smlouvu  
v registru smluv
Autor: Mgr. Blanka Hanzelová

30. 11. 2022

12. 12. 2022

DÁRKEM PRO VŠECHNY

pro členy Účetního Portálu

pro členy Účetního Portálu

pro členy Účetního Portálu
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY
Dotaz – Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – Plnění ohlašovací povinnosti 
vlastníka nemovité věci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba 

Ministerstvo financí odpovídá na dotaz: Je vlastník nemovité věci pro řádné splnění ohlašovací povinnosti povinen zjišťovat, 
zda jsou v jeho nemovité věci přihlášeny fyzické osoby?. Odpověď naleznete v příloze aktuality.

Daňový balíček 2023 vyšel ve Sbírce zákonů – zákon č. 366/2022 Sb.

Zákon č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přináší mj. navýšení limitu pro 
registraci k DPH a rovněž limitu pro využívání paušální daně. Novela rovněž zavádí daň z neočekávaných zisků, tzv. „windfall 
tax“. Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2023, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 2 až 5 a 8 až 10 která nabývají účinnosti dnem 
následujícím po dni jeho vyhlášení a která se týkají registrace k DPH.

Informace k novele zákona o DPH – zvýšení hodnoty obratu pro vznik plátcovství na 
2 000 000 Kč (právní úprava účinná od 3. 12. 2022)

V příloze naleznete velmi důležitou Informaci k novele zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2023 - tedy pravidla pro přechodné 
období v souvislosti se zvýšením hodnoty obratu pro vznik plátcovství. Upozorňujeme, že přechodná ustanovení nabydou 
účinnosti již 3. 12. 2022, tj. dnem následujícím po dni vyhlášení novely zákona ve Sbírce zákonů. Účelem této informace je 
poskytnout základní přehled o problematice této speciální úpravy. Informaci naleznete v první příloze a v druhé příloze je 
vložena tisková zpráva, která tuto informaci provází.

Nejčastější dotazy k procesu uvolnění dotace na kompenzační příspěvky pro kraje – ubytování 
osob z Ukrajiny – nařízení vlády č. 206/2022 Sb.

Byly vydány nové přílohy k žádosti o dotaci za ubytování uprchlíků v návaznosti na změnu nařízení vlády č. 206/2022 Sb., 
o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro 
žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou, nařízením vlády č. 322/2022 Sb.
Změna, která navyšuje paušální náhradu za osobu/noc o 100 Kč, nabyla účinnosti 1. 11. 2022. Aktualizovaná příloha k žádosti 
o dotaci se tedy týká paušálních náhrad za ubytování od 1. 11. 2022.

Publikace pro nové zastupitele obcí „Jsem zastupitel/ka“

Publikace se věnuje tématům, jakými jsou například odpovědnost zastupitele, střet zájmů nebo systém odměňování, dále 
se zaměřuje na základy fungování správy obce. V přehledných kapitolách tak jsou například zpracovány otázky hospodaření 
a nakládání s majetkem obce, vydávání právních předpisů obce nebo struktura orgánů obce. Publikace v neposlední 
řadě obsahuje řadu užitečných odkazů a kontaktů. To vše dohromady by mělo zastupitelům a zastupitelkám poskytnout 
praktického rádce, kterého budou využívat opakovaně.

Poznámka: K tématu doporučujeme článek JUDr. Miroslava Kubánka, který naleznete v měsíčníku na stranách 12–17.

Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 296/2022 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě 
v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích

Nově jsou v ustanovení § 2 vymezeny základní pojmy, se kterými vyhláška v dalších ustanoveních pracuje. V ustanovení 
§ 5 odst. 2 a § 9 odst. 5 vyhlášky je výslovně stanoveno, že další hlavní jídlo je možné poskytnout, umožňuje-li to kolektivní 
smlouva, kolektivní dohoda nebo vnitřní předpis, pokud strávník vykonává práci pro zaměstnavatele déle než 11 hodin 
v daném dni v místě stanoveném v § 2 písm. b) vyhlášky.

Poznámka: Nové vyhlášce se věnujeme i v příspěvku, který naleznete v měsíčníku na stranách 25–31.

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

 6. 12. 2022

 2. 12. 2022

15. 11. 2022

19. 10. 2022

19. 10. 2022

 2. 12. 2022

https://www.ucetni-portal.cz/dotaz-poplatek-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi-plneni-ohlasovaci-povinnosti-vlastnika-nemovite-veci-ve-ktere-neni-prihlasena-zadna-fyzicka-osoba-7310-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/dotaz-poplatek-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi-plneni-ohlasovaci-povinnosti-vlastnika-nemovite-veci-ve-ktere-neni-prihlasena-zadna-fyzicka-osoba-7310-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/danovy-balicek-2023-vysel-ve-sbirce-zakonu-zakon-c-366-2022-sb-7311-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-novele-zakona-o-dph-zvyseni-hodnoty-obratu-pro-vznik-platcovstvi-na-2-000-000-kc-pravni-uprava-ucinna-od-3-12-2022-7307-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-novele-zakona-o-dph-zvyseni-hodnoty-obratu-pro-vznik-platcovstvi-na-2-000-000-kc-pravni-uprava-ucinna-od-3-12-2022-7307-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/nejcastejsi-dotazy-k-procesu-uvolneni-dotace-na-kompenzacni-prispevky-pro-kraje-ubytovani-osob-z-ukrajiny-narizeni-vlady-c-206-2022-sb-7261-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/nejcastejsi-dotazy-k-procesu-uvolneni-dotace-na-kompenzacni-prispevky-pro-kraje-ubytovani-osob-z-ukrajiny-narizeni-vlady-c-206-2022-sb-7261-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/publikace-pro-nove-zastupitele-obci-jsem-zastupitel-ka-7205-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/ve-sbirce-zakonu-vysla-vyhlaska-c-296-2022-sb-o-nakladech-na-stravovani-a-jejich-uhrade-v-organizacnich-slozkach-statu-a-prispevkovych-organizacich-7203-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/ve-sbirce-zakonu-vysla-vyhlaska-c-296-2022-sb-o-nakladech-na-stravovani-a-jejich-uhrade-v-organizacnich-slozkach-statu-a-prispevkovych-organizacich-7203-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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Záznam nahrazující smlouvu v registru smluv
Mgr. Blanka Hanzelová

30. 11. 2022

Záznam nahrazující smlouvu  
v registru smluv
Autor: Mgr. Blanka Hanzelová 

Jste „povinným subjetkem“ podle zákona o registru smluv? Pak byste měli věnovat pozornost článku paní Blanky Hanzelové, 
z něhož se dozvíte, jak správně provést záznam nahrazující smlouvu v registru smluv a jakých chyb se vyvarovat. Víte 
například, že pokud jste „nezveřejnili“ a měli jste, není Vaše ujednání s protistranou účinné, a nemůže tudíž dojít k plnění?

Jana

Plná verze článku
Chcete problematiku shrnout formou otázek a odpovědí? Pak přeskočte na „Jedenáctero“ na straně 8.

Úvod

Povinné subjekty1, které se smluvní stranou nebo smluvními stranami neuzavřely dvou a vícestrannou smlouvu, smlouvu 
o  dotaci nebo smlouvu o návratné finanční výpomoci, mohou uzavřít objednávku a namísto smlouvy zveřejnit tuto 
objednávku i bez akceptace. Pokud neuzavřely ani objednávku a sjednaly si plnění2 telefonicky, ústně nebo zkrátka zboží 
bylo dodáno, tzv. faktické plnění3, mají povinnost zveřejnit záznam, což vyplývá jednak z § 8 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (dále jen „zákon o registru 
smluv“) a jednak z Metodického návodu k aplikaci zákona o registru smluv z ledna 2022, str. 14 (dále jen „metodický návod“), 
o tomto smluvním vztahu: kdo, co, kdy, za kolik4. Záznam je ta poslední krajní možnost daná zákonem o registru smluv, 
aby se informace o ujednání mezi stranami dostala k veřejnosti. A každý si ji najde v registru smluv5. Povinný subjekt, který 
ujednání, na které se vztahuje povinnost zveřejnit jej v registru smluv, nezveřejní, čelí fatálnímu důsledku: ujednání je sice 
platné a podpisy nebo jiný způsob akceptace činí smlouvu platnou, a přesto si strany nemohou poskytnout plnění, protože 
ujednání není účinné (§ 6 odst. 1 zákona o registru smluv) a ruší se od počátku (§ 7 odst. 1 zákona o registru smluv). 

Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení  
versus Dohoda o narovnání

Pokud dojde k nesplnění povinnosti zveřejnit ujednání mezi stranami, ujednání je sice platné, ale neúčinné, pak je jen cesta 
uzavření Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení (§ 2991, § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V této 
dohodě si strany posypou hlavu popelem, zvláště ta, která se smluvně zavázala zveřejnit řádně a včas ujednaný právní vztah 
(což je většinou povinný subjekt), a napraví svou chybu novým zveřejněním bezchybné informace. A pak teprve může nastat 
plnění6. Protože to, co si strany do okamžiku řádného zveřejnění poskytly, je podle zákona bezdůvodným obohacením a ve 
světě veřejných peněz trestuhodné. 

1  Povinné subjekty podle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

2 Příklady plnění – dodání zboží, poskytnutí služby, plnění v budoucnu (smlouva o smlouvě budoucí), zřízení práva (právo stavby)
3 Faktické plnění doprovází faktura, výpis z účtu, pokladní doklad, vnitřní/interní účetní doklad apod.
4  Smluvní strany, předmět plnění, datum uzavření smluvního vztahu (není to datum sepsání záznamu; jen málokdy je ve stejném dnu 

uzavřeno ujednání o plnění a zveřejněn záznam o ujednání v registru)
5 http://smlouvy.gov.cz
6  V Dohodě o vypořádání strany jasně popíší faktický stav. Tedy i to, že si strany částečně nebo zcela plnění poskytly. Jde o částečné nebo 

zálohové plnění. Pokud šlo o úplné splnění dohodnutého předmětu (zboží bylo dodáno/služba poskytnuta jednou smluvní stranou 
a zaplaceno druhou smluvní stranou), to v Dohodě doporučuji také uvést. Kdo nemá co tajit, zveřejní informace, které má v danou 
chvíli k dispozici s patřičným komentářem, že strany nesplnily svou povinnost zveřejnit řádně a včas, což napravují právě Dohodou.

8 minut čtení

1

2

https://next.codexis.cz/legislativa/CR67341_2022_01_01?citation=unit-125#unit-125
https://next.codexis.cz/legislativa/CR67341_2022_01_01?citation=unit-125#unit-125
https://www.ucetni-portal.cz/aktualni-verze-metodiky-k-aplikaci-zakona-o-registru-mluv-1009-x.html
https://next.codexis.cz/legislativa/CR67341_2022_01_01?citation=unit-103#unit-103
https://next.codexis.cz/legislativa/CR67341_2022_01_01?citation=unit-111#unit-111
https://next.codexis.cz/legislativa/CR26785_2021_07_01?citation=unit-9977&citation=unit-9978&citation=unit-9979#unit-9977
https://next.codexis.cz/legislativa/CR26785_2021_07_01?citation=unit-5781&citation=unit-5782&citation=unit-5783#unit-5781
https://next.codexis.cz/legislativa/CR67341_2022_01_01?citation=unit-13&citation=unit-14&citation=unit-15&citation=unit-16&citation=unit-17&citation=unit-18&citation=unit-19&citation=unit-22&citation=unit-24&citation=unit-26&citation=unit-28&citation=unit-30&citation=unit-32&citation=unit-34#unit-13
https://next.codexis.cz/legislativa/CR67341_2022_01_01?citation=unit-13&citation=unit-14&citation=unit-15&citation=unit-16&citation=unit-17&citation=unit-18&citation=unit-19&citation=unit-22&citation=unit-24&citation=unit-26&citation=unit-28&citation=unit-30&citation=unit-32&citation=unit-34#unit-13
https://smlouvy.gov.cz/


6

Měsíčník pro veřejnou správu č. 5/2022 internetového portálu 
www. ucetni-portal.cz

Některé povinné subjekty včetně těch, které mají v popisu práce znát zákony lépe než poučený laik, využívají Dohodu 
o narovnání7. Ta se však uzavírá, pokud mají strany mezi sebou nějakou nejasnost či spor o tom, co bylo ve smlouvě ujednáno8. 
A tudíž se na neřádné zveřejnění v registru nemůže použít. Vždyť v tomto případě jde o nesplnění zákonem dané povinnosti 
všech smluvních stran vztahující se nikoliv k platnosti, ale k účinnosti ujednání. Je to přísné prolomení v jiných smlouvách 
obvyklého nabývání účinnosti (smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisy smluvních stran, k určitému datu, splněním 
podmínky a lze sjednat i zálohové plnění apod.) a nikomu z veřejnosti do obsahu smlouvy nic není, leda by byl například 
vlastníkem bytové jednotky nahlížejícím do smluv uzavřených Společenstvím vlastníků nebo zvědavým sousedem, který po 
předložení občanského průkazu nebo pasu za poplatek získá kopii vaší smlouvy z evidence katastru nemovitostí. 

Toto prolomení se děje s ohledem na řádné hospodaření s penězi nás všech občanů ČR. A dokonce všichni na této planetě 
mají možnost nahlédnout do registru smluv. Zdarma, kdykoliv, odkudkoliv. 

Co musí obsahovat záznam nahrazující smlouvu

V záznamu nahrazujícím smlouvu (dále jen „ZNS“) jde o shrnutí toho, co si strany9 dohodly (metodický návod, str. 14). 

a) Identifikace stran ZNS

Nejdříve se přesně identifikují strany záznamu. Pozor na uvedení správné právní formy (některé realitní kanceláře vystupují 
jako právnická osoba, a přitom jde o živnostníka, který si myslí, že podnikání za sebe, na vlastní účet s cílem dosažení zisku 
vylepší odkazy na název podprahově evokující právnickou osobu – což vyjde najevo při odpovědnosti za způsobenou 
škodu), sídla, existujícího IČ, specifikace odloučeného pracoviště, statutárního orgánu zmocněného zastupovat právnickou 
osobu navenek apod. 

b) Identifikace předmětu plnění

Pak se uvede, co si strany dohodly, např. přesný typ zboží10, rozsah služby co do kvality, časového rámce poskytování služby, 
podmínky reklamace zpřesňující zákonem daná práva a povinnosti apod.

c) Datum dokončení projevů vůle 

Následuje datum ujednání o předmětu plnění (např. datum telefonátu, datum převzetí zboží podložené fakturou nebo jiným 
dokladem prokazujícím plnění). Rozhodující je den, ve kterém poslední strana vyjádřila svou vůli být zavázána obsahem 
záznamu.

d) Cena nebo hodnota dohodnutého plnění11

Do ZNS se uvede cena celková, nikoliv soupis položek, anebo hodnota (podložená zkušeností s podobným plněním, 
dohodou pracovníka pracoviště odpovědného za zveřejňování v registru, zjištěná z veřejných informačních zdrojů, stanovená 
odborníkem nebo dokonce znalcem v daném oboru), popřípadě obě číselné hodnoty, pokud jsou známy.

ZNS se sestavuje s vědomím, že registr není přehledem průběhu plnění. Je to jen a pouze evidenční nástroj. Kdo má zájem 
o detailní informace o průběhu plnění (včetně jednostranných projevů vůle), využije například zákon č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Nebo je zastupitel, který má právo seznámit se s obsahem dokumentů 
spojených s právním postavením obce či jí zřízených příspěvkových organizací podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

7  Poznámka: Jeden okresní soud v ČR zveřejnil Dohodu o narovnání, která se týkala již zcela splněného předmětu plnění (zboží a služby 
byly poskytnuty a strany ohledně kvality, času nebo ceny, neměla spor ani nejasnost). Důvodem napravování rozporu s požadavky 
zákona na účinnost smlouvy právě cestou Dohody je fakt, že nebyla splněna povinnost zveřejnit dodatek ke smlouvě řádně a včas. 
Proto měla být uzavřena Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení.

8  Strany si nově sjednají text smlouvy jasně a srozumitelně, čímž chtějí předejít budoucím možným sporům. Podstatné je, že původní 
smlouva se ruší, dosud ujednaný závazek mezi stranami se ruší a platná je nová povinně písemná smlouva. A běží nové lhůty… což 
je mnohdy původní záměr jedné ze smluvních stran, která chtěla získat čas, a proto již při sjednávání původní smlouvy nenavrhla 
zpřesnění textu smlouvy.

9  Používám v tomto článku slovo „strany“ bez přídavného jména „smluvní“, aby bylo jasné, že mám na myslí strany, které neuzavřely 
smlouvu ani objednávku a jako náhradu uzavírají a následně zveřejňují záznam.

10  Položkový rozpočet se nezveřejňuje, resp. není to povinná součást zveřejnění záznamu v registru smluv.
11  Tuto část záznamu považuji za nejvíce náchylnou záměrnému uvedení nepravdy, třeba z důvodu obcházení daňových zákonů, 

neochoty zveřejnit skutečnou cenu (když nelze cenu a smluvní stranu nezveřejnit podle výjimek v registru), neochoty profesionálně, 
a tudíž odpovědně, stanovit hodnotu plnění.

3

Záznam nahrazující smlouvu v registru smluv
Mgr. Blanka Hanzelová

https://www.ucetni-portal.cz/aktualni-verze-metodiky-k-aplikaci-zakona-o-registru-mluv-1009-x.html
https://next.codexis.cz/legislativa/1061999-sb-zakon-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-CR4209_2022_09_01?hash=match-0&citation=unit-1&citation=unit-24#unit-1
https://next.codexis.cz/legislativa/1061999-sb-zakon-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-CR4209_2022_09_01?hash=match-0&citation=unit-1&citation=unit-24#unit-1
https://next.codexis.cz/legislativa/CR5008_2022_02_01?citation=unit-1#unit-1
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Vzor záznamu
Povinná právnická osoba:
název, sídlo, IČ, datová schránka, zastoupená: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(dále „objednatel“)

a 

Smluvní strana:
název, sídlo (adresa u OSVČ, IČ, datová schránka, zastoupená: …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(dále „dodavatel“)

se telefonicky dne ………………………… dohodly na:

•  dodávce zboží …………………………………………………………………………… (např. 100 ks lavic, typ Student 
2022, barva pastelově fialová, položka zveřejněného ceníku označená MAMERADISKOLU007)

•  poskytnutí služby (např. ubytování včetně snídaně formou švédského stolu) pro 100 účastníků mezinárodní konference 
Earth 2022) ve dnech 1. 4. – 2. 4. 2023

Celková cena dodaného zboží nepřesáhne 200 000 Kč včetně DPH a bude zahrnovat množstevní slevu.

Celková cena objednané služby nepřesáhne 200 000 Kč včetně DPH. Cena k fakturaci bude zahrnovat množstevní slevu.

Smluvní strany neuzavřely smlouvu ani objednatel nevypracoval objednávku zboží/služby. Objednatel je povinnou osobou 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve zněm pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje tento záznam nahrazující smlouvu 
podle uvedeného zákona uveřejnit v registru smluv a dodavatel toto vzal na vědomí. 

V ………………………… dne …………………………

Chybně zveřejněné záznamy nahrazující smlouvu

V registru smluv jsou zveřejněny některé ZNS chybně, protože:

a)  namísto záznamu měla být uzavřena a zveřejněna Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení (např. nemocnice 
vystavila objednávku, kterou zapomněla zveřejnit v registru smluv, což se snažila napravit zveřejněním ZNS o pár měsíců 
později. Přitom číslo objednávky je v ZNS uvedeno, což znamená, že existuje objednávka. Protože písemná smlouva nebo 
objednávka má přednost před ZNS, měla být pro nápravu zveřejněna Dohoda o vypořádání, nikoliv ZNS12); 

b) namísto ZNS měla být zveřejněna objednávka.

V registru je zveřejněno, že město jako kupující provedlo závaznou objednávku zboží – AG testů u prodávajícího, který ji 
akceptoval. Záznam byl zpracován z důvodu vytvoření objednávky elektronicky ve spolupráci s prodávajícím, jeho portál 
neumožňoval tisk.

12  V registru je za rok 2022 několik záznamů této nemocnice týkajících se jejích 3 smluvních partnerů. Je zjevné, že kontrolou vnitřní/vnější 
bylo zjištěno, že smluvní ujednání nebylo řádně a včas zveřejněno v registru, což zavánělo námitkou neúčinnosti smluvního ujednání, 
a proto se dodatečně ujednání zveřejnilo. Jenže opět chybně. 

  Strany si 13. 9. 2021 ujednaly dodatek o změně smlouvy co do termínu. Dohoda o narovnání byla uzavřena 9.  2.  2022. Měla být 
zveřejněna Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení, jejíž součástí je mimo jiné text dodatku o změně termínu a ujednání, že 
strany berou na vědomí, že faktickým plynutím času byl splněn obsah dodatku.

4

Záznam nahrazující smlouvu v registru smluv
Mgr. Blanka Hanzelová

https://next.codexis.cz/legislativa/CR67341_2022_01_01?citation=unit-1#unit-1
https://next.codexis.cz/legislativa/CR67341_2022_01_01?citation=unit-1#unit-1
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Město mělo využít § 6 odst. 2 zákona o registru smluv13, který v době mimořádné události neváže účinnost objednávky na 
zveřejnění v registru. Kupující tak ihned po ujednání typu AG testů mohl tyto testy převzít a zaplatit za ně, aniž by bylo třeba 
nejprve uveřejnit a pak plnit. Což neznamená, že město nemá povinnost objednávku zveřejnit. Město zveřejní objednávku co 
nejdříve to umožní mimořádná událost – jakmile se situace zklidní a odpovědný pracovník má přístup k počítači s fungujícím 
internetovým připojením; nejpozději do 3 měsíců od dohodnutí obsahu objednávky. 

Závěr

Výsledek snahy povinných subjektů napravit chybu při zveřejňování smluvního ujednání sestavením a zveřejněním záznamu 
nahrazujícího smlouvu odpovídá faktu, že záznamy potřebují projít testem praxe povinných nebo publikujících subjektů. 
Ti, kteří již záznamy v registru zveřejnili, šli s kůží na trh. A teď je na ostatních subjektech, aby neopakovaly chyby těchto 
odvážlivců.

Jedenáctero k článku

1      Zveřejnila jsem smlouvu s „vygumovanými“ údaji, které nemají být zveřejněny. Nechala jsem položky 
a ceny, teď mi náš pan ředitel sdělil, že dodavatel si nepřeje, abychom zveřejnili položkové ceny, pouze 
celkovou cenu. Dodavatel nechce, aby byly vidět ceny položkové kvůli konkurenci.

  Dotaz tedy zní, mohu smlouvu z registru nějakým způsobem odstranit a nahradit ji více „vygumovanou“ 
smlouvou? 

 Co je zveřejněno a uplynuly lhůty (§ 5 odst. 2 a § 7 odst. 1 zákona o registru smluv):

 a)  30 dnů – pro „dozveřejnění“ nesprávně vyloučených metadat nebo části smlouvy – lhůta plyne od ode dne, kdy 
se povinný subjekt nebo smluvní strana dozvěděly o uveřejnění v rozporu se zákonem nebo jim bylo doručeno 
rozhodnutí nadřízeného orgánu povinného subjektu nebo soudu, podle kterého má být neuveřejněná část 
smlouvy nebo dotčená metadata poskytnuta (§ 7 odst. 2 písmeno b) zákona o registru smluv), 

 b)  3 měsíce – pro dodatečnou opravu smlouvy nebo metadat, čímž se vyhnete sankci zrušení smlouvy od počátku 
za nesprávné uveřejnění smlouvy nebo metadat (§ 7 odst. 4 zákona o registru smluv),

  POZOR: Od uzavření smlouvy do provedení opravy nesmí být plněno podle smlouvy. Pokud bylo již částečně 
nebo zcela plněno, lze jen ujednat Dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení. 

  Nelze v registru měnit, tedy nelze zveřejněnou smlouvu vyjmout a nahradit jinou. Pro váš klid dodávám, že jste 
nejednala v rozporu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění položkového rozpočtu není podle zákona o registru  
smluv trestáno sankcí. V egistru smluv je jedna jediná sankce, a to neúčinnost smlouvy. Tato sankce není vázaná 
na položkový rozpočet. 

  Je faktem, že pokud smluvní strana o zveřejňování věděla (je to například zmíněno ve vaší smlouvě), měla si 
uvědomit důsledek zveřejnění (neznalost zákona neomlouvá). Měla si vymínit, které části smlouvy si nepřeje 
zveřejnit, a to měla logicky učinit před okamžikem zveřejnění, nebo měla zkontrolovat záznam v registru smluv 
(registr automaticky posílá informaci o  záznamu do datové schránky nebo na e-mail uvedený v kolonkách 
u metadat), který byste jako publikující strana řádně a ve lhůtě opravila.

  Dobrá rada:
  Položkové rozpočty nezveřejňujte nikdy. I když to smluvní strana nežádá. Zákon to zcela logicky umožňuje: jde 

o srdce podnikatelského subjektu. Smluvní partner si to může uvědomit až po zveřejnění záznamu. A vy to pak musíte 
napravovat. 

  Poznámka:
  Není na internetu dostupná informace o jejich položkovém rozpočtu zveřejněná někým jiným? Nemají na webu 

zveřejněný ceník? Protože pokud již někdo před vámi v elektronickém světě informaci o jejich položkovém rozpočtu 
zveřejnil, nemůže jim to vaše zveřejnění ublížit. A smluvní strana nemůže z tohoto titulu žádat náhradu škody.

13  Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena v krajní nouzi nebo za účelem 
odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní 
prostředí.

5

6 minut čtení

Záznam nahrazující smlouvu v registru smluv
Mgr. Blanka Hanzelová

https://next.codexis.cz/legislativa/CR67341_2022_01_01?citation=unit-105#unit-105
https://next.codexis.cz/legislativa/CR67341_2022_01_01?citation=unit-85#unit-85
https://next.codexis.cz/legislativa/CR67341_2022_01_01?citation=unit-111#unit-111
https://next.codexis.cz/legislativa/CR67341_2022_01_01?citation=unit-114#unit-114
https://next.codexis.cz/legislativa/CR67341_2022_01_01?citation=unit-111#unit-111
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2    Jak opravím chybu v ceně? Připsal jsem tam nuly navíc. 

  Pro chyby v psaní a počtech platí, že mohou být opraveny kdykoliv, což je v souladu s § 7 odst. 4 za středníkem 
zákona o registru smluv. Při takovém opravování se postupuje obdobně jako při uveřejňování smlouvy s využitím 
formuláře „modifikace záznamu”. 

3    Město uzavřelo s fyzickou osobou dne 4.  4.  2019 směnnou smlouvu, tuto smlouvu město opomnělo 
zveřejnit v registru smluv. Smlouva však byla ihned po podpisu podána k zápisu vlastnických práv do 
katastru nemovitostí a Katastrální úřad ji i přes nedoložení dokladu o zveřejnění v registru smluv 
zavkladoval a provedl zápis vlastnických práv. Jak vše napravit?

 Předpokládám, že šlo o směnnou smlouvu týkající se nemovitých věcí, poznámka autorky článku.

  Náprava spočívá v uzavření Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení s druhou smluvní stranou, jejíž 
součástí bude prohlášení, že strany nebudou vůči sobě uplatňovat nárok na vydání bezdůvodného obohacení 
jako důsledku neřádného zveřejnění v registru, v dohodě bude text původní směnné smlouvy a konstatování, že 

 a)  byla uzavřena směnná smlouva, která nebyla zveřejněna, ač být měla, nenabyla účinnosti a podle zákona 
o registru je od počátku zrušena, 

 b)  byl proveden vklad, ačkoliv smlouva nebyla platná a účinná, 

 c)  strany budou spolupracovat při procesu uzavření nové směnné smlouvy s identickým obsahem, kterému bude 
předcházet vyvěšení nového záměru a po kterém bude následovat řádně zveřejnění v registru. Tuto Dohodu 
schválí zastupitelstvo a pak ji zveřejníte v registru smluv. 

  Katastrální úřad může tento stav napravit tzv.  „skokovým“ zápisem, kdy dojde k nápravě jedním vkladovým řízením. 
Metodicky katastr doporučuje sepsání souhlasného prohlášení (naše Dohoda o vypořádání bezdůvodného 
obohacení) a předložení nově uzavřené směnné smlouvy.

  POZOR: Smlouva s fyzickou osobou nepodnikající se v registru nezveřejňuje, leda by šlo o smlouvu týkající se 
vlastnického práva k hmotné nemovité věci převáděné z města na fyzickou osobu, a navíc osobní údaje fyzické 
osoby je třeba buď úplně znečitelnit, nebo ponechat jen iniciály jména a příjmení a obce bydliště dotčené osoby, 
viz Úřad pro ochranu osobních údajů v lednu 2010, stanovisko č. 1/2010 k problémům z praxe. Což je v souladu 
s  povinností města zveřejnit záměr směny na úřední desce po odstranění jednoznačné identifikace fyzické osoby, 
protože v záměru jde o přesnou identifikaci nemovitosti, nikoliv o identifikaci fyzické osoby. Město tak plní svou 
veřejnoprávní povinnost s dopadem do soukromoprávní roviny vztahů. 

4    Můžete mi prosím poradit? Nemůžeme se shodnout, zda jsme jako Státní veterinární ústav – státní 
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství pod bodem i) anebo h) v § 2 odst. 1 v zákoně 
o registru smluv.

  Vaše organizace spadá pod písmeno c) státní příspěvková organizace. 

    Právní úprava státních příspěvkových organizací je stanovena v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

5    Kolik je v Česku státních podniků? 

  Podle Statistické ročenky České republiky Českého statistického úřadu za rok 2021 je v ČR 132 státních podniků. 
V roce 2015 bylo státních podniků 207. 

 Poznámka:
 Ředitelství silnic a dálnic se od roku 2024 stane státním podnikem. 

6    Co je to smíšená forma uzavření smlouvy?

  Jde například o písemný návrh smlouvy doručený druhé straně, tato druhá strana potvrdí e-mailem nebo 
telefonicky/ústně, viz § 8 odst. 2 zákona o registru smluv. 

  POZOR: Jde o platnost smlouvy. V registru nám jde o účinnost smlouvy. Obé má spojitost: neúčinná smlouva utrpí 
sankci v podobě absolutní neplatnosti.

Záznam nahrazující smlouvu v registru smluv
Mgr. Blanka Hanzelová

https://next.codexis.cz/legislativa/CR67341_2022_01_01?citation=unit-119#unit-119
https://next.codexis.cz/legislativa/CR67341_2022_01_01?citation=unit-119#unit-119
https://www.uoou.cz/files/k_problemum_z_praxe_c._1-2010.pdf
https://next.codexis.cz/legislativa/CR67341_2022_01_01?citation=unit-26#unit-26
https://next.codexis.cz/legislativa/CR67341_2022_01_01?citation=unit-24#unit-24
https://next.codexis.cz/legislativa/CR67341_2022_01_01?citation=unit-13&citation=unit-14&citation=unit-15&citation=unit-16&citation=unit-17&citation=unit-18&citation=unit-19&citation=unit-22&citation=unit-24&citation=unit-26&citation=unit-28&citation=unit-30&citation=unit-32&citation=unit-34#unit-13
https://next.codexis.cz/legislativa/CR67341_2022_01_01?citation=unit-13&citation=unit-14&citation=unit-15&citation=unit-16&citation=unit-17&citation=unit-18&citation=unit-19&citation=unit-22&citation=unit-24&citation=unit-26&citation=unit-28&citation=unit-30&citation=unit-32&citation=unit-34#unit-13
https://next.codexis.cz/legislativa/CR67341_2022_01_01?citation=unit-16#unit-16
https://next.codexis.cz/legislativa/CR5008_2022_02_01?citation=unit-1#unit-1
https://next.codexis.cz/legislativa/CR5008_2022_02_01?citation=unit-1#unit-1
https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-ceske-republiky-lxnk9quszp
https://next.codexis.cz/legislativa/CR67341_2022_01_01?citation=unit-125#unit-125
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7    Došlo ke změně výjimek ze zveřejňování. Prý si dva obchodní subjekty mezi sebou uzavřou smlouvu 
a nemusí ji zveřejnit v registru, i když je jeden z nich povinný subjekt. Je to pravda?

   Výjimky pro určité okruhy smluv jsou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv, zejména písmeno q).

  Státní podnik nebo národní podnik a právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám 
nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast. Například akciové společnosti 
s majetkovou účastí obce/města/svazku obcí 51 – 100 % (v době založení společnosti), a to i prostřednictvím jiné 
právnické osoby, pokud splní 2 podmínky:

 a)  subjekt byl založen za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu nebo za 
účelem výzkumu, vývoje nebo zkušebnictví, 

 b)  smlouva byla uzavřena v běžném obchodním styku v rozsahu předmětu činnosti nebo podnikání uvedeného 
subjektu osoby zapsaného ve veřejném rejstříku (názor autorky článku: postačí vedlejší předmět činnosti 
nebo podnikání).

  POZOR: Pokud je smluvním partnerem povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, která nebyla 
založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu nebo za účelem výzkumu, 
vývoje nebo zkušebnictví, tak se smlouva zveřejnit musí.

8   Nahradí zveřejnění v registru smluv zveřejnění uzavřené veřejné zakázky na profilu zadavatele?

  Ano, nahradí. Dokonce i subjekty, které nejsou povinnými subjekty podle zákona o registru smluv a dobrovolně 
zveřejní smlouvu v registru (§ 8 odst. 4 zákona o registru smluv), splní povinnost zveřejněním podle zákona 
č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZVZ“). Například obce 1. a 2. stupně a jimi zřízené 
příspěvkové organizace nebo právnické osoby, v nichž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi 
většinovou účast.

 Poznámka:
  Podle § 219 ZVZ má veřejný zadavatel povinnost uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou 

zakázku včetně všech jejích změn a dodatků. Lhůta pro uveřejnění je v zásadě do 15 dnů od jejich uzavření. 
Nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy je pak veřejný zadavatel povinen na profilu zadavatele uveřejnit skutečně 
uhrazenou cenu veřejné zakázky.

 Podle zákona o registru smluv je lhůta 
 a) bez zbytečného odkladu, 
 b) nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy, 
 c) do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena smlouva.

9    Zveřejňuji smlouvu, kde protistranu, právnickou osobu, zastupuje nějaký inženýr na základě plné moci 
z roku 2015, není statutárním orgánem a ani plná moc není přílohou. Já jsem údaje o panu inženýrovi 
anonymizovala. Postupovala jsem správně?

 Ano, správně. 

  Pokud by pan inženýr byl například autorizovaný znalec v nějakém oboru, statutární zástupce nějaké obchodní 
firmy (v obou příkladech jsou jeho údaje dostupné z veřejných info zdrojů – ARES), podepsal strukturovaný souhlas 
se zpracovávání osobních údajů apod. a cítil se Vaším nesprávným neuveřejněním jeho osobních údajů dotčen, 
má se obrátit na Vás jako publikující smluvní stranu a vy do 30 dnů sjednáte nápravu a dodatečně zveřejníte údaje 
o panu inženýrovi (§ 7 odst. 2 písmeno b) zákona o registru smluv). 

10     V naší organizaci se stala kolegovi dopravní nehoda – někdo (víme kdo) naboural do našeho služebního 
vozidla. Kolegové vše řešili přes pojišťovnu, celá škodná událost byla hrazena z pojistky. Kolega si bohužel 
myslel, že když jde vše přes pojistku a nemusíme nic hradit, nemusí se ani nic dávat do registru smluv. 

  My jsme ale opačného názoru, protože autoservis vystavil fakturu na naši organizaci (i když fakturu 
neplatíme – jde z pojistky), musíme dát dodatečně objednávku do registru smluv, a tím pádem i dohodu 
o vypořádání bezdůvodného obohacení. Jde nám o to, že i když jde vše z pojistky, my musíme vložit do 
registru smluv objednávku na opravu vozidla a v našem případě i dohodu o vypořádání bezdůvodného 
obohacení (protože se nestihl termín vložení), je to tak?

  Ano, máte pravdu. Je radost sledovat postup Vaší řádné praxe odpovídající úmyslu zákonodárce. Do registru patří 
objednávka a (ve Vašem případě) dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení.

Záznam nahrazující smlouvu v registru smluv
Mgr. Blanka Hanzelová

https://next.codexis.cz/legislativa/CR67341_2022_01_01?citation=unit-75&citation=unit-76#unit-75
https://next.codexis.cz/legislativa/CR67341_2022_01_01?citation=unit-13&citation=unit-14&citation=unit-15&citation=unit-16&citation=unit-17&citation=unit-18&citation=unit-19&citation=unit-22&citation=unit-24&citation=unit-26&citation=unit-28&citation=unit-30&citation=unit-32&citation=unit-34#unit-13
https://next.codexis.cz/legislativa/CR67341_2022_01_01?citation=unit-127#unit-127
https://next.codexis.cz/legislativa/CR68605_2022_09_01?citation=unit-1#unit-1
https://next.codexis.cz/legislativa/CR68605_2022_09_01?citation=unit-1#unit-1
https://next.codexis.cz/legislativa/CR68605_2022_09_01?citation=unit-2087&citation=unit-2088#unit-2087
https://next.codexis.cz/legislativa/CR67341_2022_01_01?citation=unit-114#unit-114
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SPECIALISTA PRO 
VEŘEJNOU SPRÁVU

ONLINE / 10 DNŮ 

ÚČTUJETE NA OBCI? TAK TOHLE JE OPRAVDU TŘEBA MÍT! 
NAPROSTO JEDINEČNÝ ONLINE SPECIALISTA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU!

Proč?

 1  Tápete? Teď už nebudete!

 2  Jste si opravdu jistí? S námi v zádech budete vždy! GARANTUJEME!

 3  Komplexní vzdělávání krok za krokem, které pochopí každý! Jinak vracíme peníze!

LEKTOR
Pěva Čouková

auditorka
daňová poradkyně

členka sekce neziskových osob KDP ČR ®
majitelka účetní a daňové 

kanceláře Oswald a.s.®
zakladatelka a   Účetního Portálu®
členka Výkonného výboru KA ČR ®

DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

www.specialista-verejnasprava.cz

IHNED K DISPOZICI

Akreditováno MV ČR jako e-learning. Záznam programu z 31. 10. 2019 – 13. 2. 2020

#závěrečný účet   #účtování   #účetní závěrka   #rozpočet    
#přiznání k dani z příjmů právnických osob   #kontroly účetnictví    

#vnitřní směrnice   #FIN 2-12 M   #transfery   #inventarizace   #majetek

https://specialista-verejnasprava.cz/
https://specialista-verejnasprava.cz/


DPH, koeficienty, poslední daňové přiznání 2022

ing. Bc. Lenka Zábojová
ing. Pěva Čouková

15. 12. 2022 – PŘIPRAVUJEME

ZDARMA v den vysílání 19:00 – 20:30WEBINÁŘ

1 h 48 min

Sezóna 2022/2023 začíná – DPH dotazy  
s Olgou Hochmannovou
ing. Mgr. Olga Hochmannová
ing. Pěva Čouková

22. 9. 2022

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDWEBINÁŘ

2 h 02 min

Otázky a odpovědi k problematice DPH –  
pokračování
ing. Mgr. Olga Hochmannová
ing. Pěva Čouková

3. 5. 2022

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDWEBINÁŘ

NAŠE PODPORA SVĚTU DAŇAŘŮ A ÚČTAŘŮ
ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop

Webináře zdarma v den konání pro všechny. Chcete záznam? Je k dispozici členům GOLD a ALL IN.

VEŘEJNÁ SPRÁVA MĚSÍČNÍK INTERNETOVÉHO PORTÁLU www.ucetni-portal.cz
Číslo 5/2022 | Vydáno 12. 12. 2022 v Bohuňovicích. 
Vydavatel: Účetní Portál a.s., V Drahách 39, 783 14 Bohuňovice | IČ 053 14 674

MÁTE OTÁZKY? ZEPTEJTE SE NÁS

Infolinka: +420 730 585 423 | +420 731 604 979 
E-mail: podpora@ucetni-portal.cz

Co se na nás chystá v novém zákoně o účetnictví 
v oblasti veřejného sektoru
ing. Simona Pacáková
ing. Pěva Čouková

9. 12. 2022

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDWEBINÁŘ

1 h 42 min

https://www.ucetni-portal.cz/webinar-problematika-dph-koeficienty-15-12-2022-19-00-281-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-sezona-2022-2023-zacina-dph-dotazy-s-olgou-hochmannovou-22-9-2022-19-00-270-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-otazky-a-odpovedi-k-problematice-dph-pokracovani-utery-03-05-2022-19-00-260-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/balicky/17/
https://www.ucetni-portal.cz/balicky/21/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-se-simonou-pacakovou-expertkou-na-obce-a-prispevkove-organizace-9-12-2022-19-00-280-V.html

