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Sdělení k registru smluv - DSO 
 
 
Odbor eGovernmentu obdržel Vaši žádost o sdělení právního názoru Ministerstva 
vnitra ohledně uveřejňování smluv prostřednictvím registru smluv uzavřených 
dobrovolnými svazky obcí, k němuž Vám sdělujeme následující. 
 
Na danou otázku existují dva možné výklady. Ačkoli zákonodárce v § 2 odst. 1 
zákona o registru smluv speciálně vyčlenil jako povinný subjekt dobrovolný svazek 
obcí, zároveň doplnil do § 3 odst. 2 písm. l) výjimku, která stanoví, 
že se neuveřejňuje smlouva, jejíž smluvní stranou je obec, které nebyla svěřena 
rozšířená působnost, příspěvková organizace zřízená touto obcí a právnická osoba, 
v níž mají většinovou účast takovéto obce.  
 
Ministerstvo vnitra se intenzivně zabývalo otázkou, zde dobrovolné svazky obcí 
zahrnout do těchto právnických osob ve výše zmíněné výjimce. 
 
Vzhledem k tomu, že byl v legislativním procesu poslanecký návrh novely zákona 
o registru smluv označen jako sněmovní tisk č. 699, kde jedním z pozměňovacích 
návrhů bylo doplnit do § 3 odst. 2 novou výjimku pro dobrovolné svazky obcí, jejichž 
členem není obec s rozšířenou působností, a zároveň s ohledem na jazykový výklad 
ustanovení, kdy v § 2 odst. 1 jsou dobrovolné svazky obcí samostatnou kategorií, ale 
v § 3 odst. 2 písm. l) vyjmenovány nejsou, přikláněli jsme se raději k výkladu, 
že dobrovolné svazky obcí nespadají do předmětné výjimky a měly by své smlouvy 
uveřejňovat bez ohledu na jejich složení. 
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Nicméně v červnu tohoto roku jsme tuto otázku otevřeli znovu a probírali ji s různými 
odborníky, kteří se domnívají, že dobrovolné svazky obcí lze zahrnout do výjimky 
pod písm. l). Z tohoto důvodu byla naše metodika v tomto směru upravena a nyní 
zastáváme názor, že dobrovolné svazky obcí musí uveřejňovat své smlouvy 
prostřednictvím registru smluv pouze v případě, že většinovou účast 
na hlasovacím právu jejich statutárního orgánu mají obce s rozšířenou 
působností. To znamená, že nezáleží pouze na prostém počtu členů, tedy obcí 
ve svazku, ale na jejich účasti na hlasovacím právu. 
 
Odpovědí na Váš dotaz ad 1) je tedy, že dobrovolné svazky obcí, jejichž většinovou 
účast tvoří obce I. a II. typu nemusejí uveřejňovat své smlouvy v registru smluv. 
 
Odpovědí na Váš dotaz ad 2) je ano, na rozhodnutí o uveřejňování smluv 
dobrovolného svazku obcí, a tedy na určení povinného subjektu, má vliv většinová 
účast obcí s rozšířenou působností v tomto dobrovolném svazku obcí. 
 
Závěrem bychom chtěli dodat, že své dotazy k registru smluv můžete zasílat 
na emailovou adresu registrsmluv@mvcr.cz, kterou jsme k tomuto účelu zřídili. 
 
 
 
 
 

Ing. Roman Vrba 
ředitel 

 
 
 
 
 
Vyřizuje: Mgr. Monika Bulínová 
tel. č.: 974 817 534 
e-mail: monika.bulinova@mvcr.cz 
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