
 
 
 

Registr smluv 
1. července 2016 byl spuštěn ISRS 

 

21. září 2016 

Ústav výpočetní techniky 

Univerzity Karlovy 
  UNIVERZITA KARLOVA 
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Obecné informace 

 Registr smluv - informační systém zřízený podle zákona  

 č. 340/2015 Sb. 

 Správcem i provozovatelem ISRS je Ministerstvo vnitra ČR 
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Obecné informace 

 Předmětem zveřejnění v ISRS jsou smlouvy s hodnotou plnění   
víc jak 50 000,-Kč bez DPH 

 Smlouvy je nutné v registru smluv uveřejnit bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření 

 Od 1. 7. 2017 bude zveřejnění v registru smluv podmínkou 
účinnosti těchto smluv 
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Typy operací 

 

 Zveřejnění záznamu 

 Přidání přílohy 

 Modifikace záznamu 

 Znepřístupnění záznamu 

 Zmocnění k publikaci 
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Typy operací 

 

Formuláře pro jednotlivé typy operací jsou dostupné na 

 Portálu veřejné správy 
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https://portal.gov.cz/portal/ovm/publikujici/6bnaawp/agendy/index.html
https://portal.gov.cz/portal/ovm/publikujici/6bnaawp/agendy/index.html
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Zveřejnění záznamu  

 

Zveřejnění nového záznamu v Registru smluv 
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Zveřejnění záznamu 

 

 Nutné vyplnit povinná pole: 

 Název subjektu 

 Předmět smlouvy 

 Datum uzavření smlouvy 

 Hodnota v Kč bez i včetně 
DPH 

 Vložit přílohy 

 Zadat email pro zaslání potvrzení     

 Uložit XML data 
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Zveřejnění záznamu 
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Přidání přílohy 

 

Přidání další přílohy k již existujícímu záznamu  
v Registru smluv 
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Přidání přílohy 

 

 Nutné vyplnit 

 Identifikátor  
smlouvy  
(ID již zveřejněné 
smlouvy) 

 Vložit přílohy 

 Zadat email pro 
zaslání potvrzení     

 Uložit XML data 
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Modifikace záznamu 

 
Úprava/změna zveřejněného záznamu v Registru smluv 
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Modifikace záznamu 

  Modifikace záznamu 

 Úprava metadat smlouvy 

 Přidání dalších příloh 

 

 Nutné vyplnit 

 Identifikátor  smlouvy  
(ID již zveřejněné smlouvy)  

 Vložit přílohy  

 Zadat email pro zaslání potvrzení     

 Uložit XML data 
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Znepřístupnění záznamu 

 
Publikující subjekt (nebo jeho zmocněnec) může znepřístupnit dříve 

publikovaný záznam z veřejné části Registru smluv 

 
Důvody: 

 Zveřejnění citlivých dat 

 Chyba v přiložených souborech (nemožnost opravy příloh) 
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Znepřístupnění 
záznamu 

 Nutné vyplnit 

 Identifikátor  
smlouvy  
(ID již 
zveřejněné 
smlouvy)   

 Zadat email pro 
zaslání potvrzení     

 Uložit XML data 
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Zmocnění k publikaci 

 
Operace 

 Registrace zmocnění 

 Zrušení zmocnění 
 

 Nutné vyplnit 

 ID DS zmocněnce   

 Zadat email pro zaslání 
potvrzení     

 Uložit XML data 
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Legislativa 

 

 Opatření rektora č. 18/2016 „Postup při uveřejňování smluv v 
registru smluv“ 

 Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) 

 Opatření rektora č. 22/2009 „Zavedení datových schránek na 
UK“ 
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Děkuji za pozornost! 
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