
 
 

Hradec nad Moravicí, 3. 10. 2017 

Dobrý den,  

S ohledem na požadavek ze strany členské základy NS MAS si Vás dovoluji požádat o závazné 

stanovisko k níže uvedené problematice týkající se uveřejňování smluv v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

v registru a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv).  

1) Musejí dobrovolné svazky obcí, jejichž členy jsou obce I. a II. typu uveřejňovat smlouvy 

v registru smluv? A to i v případě, kdy mají obec I. a II typu v takovém dobrovolném svazku 

obcí většinovou účast?  

2) Má na uveřejňování v registru smluv vliv, pokud by v takovém dobrovolném svazku obcí 

měly většinovou účast obce III. typu?  

Zákon o registru smluv v ustanovení § 2 uvádí jako jeden z povinných subjektů i dobrovolný svazek 

obcí. Zároveň je však v ustanovení § 3 odst. 2 písm. l) jako jedna z výjimek uvedeno, že smlouva jejíž 

alespoň jednou smluvní stranou je obec nevykonávající rozšířenou působnost (tedy obce I. a II typu) 

nemusí zveřejňovat smlouvy v registru smluv. Domníváme se tedy, že dobrovolné svazky obcí, kde 

nejméně většinovou účast mají obce I. a II typu, nemusí zveřejňovat smlouvy v registru smluv.  

Tento náš názor je ve shodě i s Metodickým návodem aplikace registru smluv (soukromoprávní část), 

aktualizovaná verze k 1. 7. 2017 – viz strana 25 – Q23. Nicméně v Metodickém návodu v aplikaci 

zákona o registru smluv, verze 1.4, červen 2017 je uvedeno doporučení, aby dobrovolné svazky 

uveřejňovaly smlouvy v registru smluv vždy bez ohledu na jejich složení – viz strana 23 – bod 6. 

Domníváme se však, že tento výklad nemá oporu v zákoně.  

S ohledem na výše uvedené bych Vás chtěl požádat o sdělení jednoznačného stanoviska k výše 

uvedeným dotazům.  

 

S pozdravem 
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