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Abstrakt 

Tato diplomová práce se primárně zabývá problematikou Registru smluv a 

anonymizaci smluv. Tato práce se zaměřuje též na důvody jeho vzniku, význam a funkci 

tohoto registru. Dále se věnuje právnímu ukotvení Registru smluv v českém právním řádu, 

problematice zveřejňování smluv, stručnému vývoji eGovernmentu v České republice. 

Nedílnou součástí práce je tématika Základních registrů, zákona o informačních systémech 

veřejné správy a s tím související ochraně osobních údajů. 

Praktickou částí práce je analýza problematiky anonymizování smluv v Národním 

filmovém archivu. Výzkum sleduje způsoby a možnosti anonymizace spolu se statistikou, již 

zveřejněných smluv. K vypracování diplomové práce byla využita aktuální, odborná 

literatura, relevantní internetové zdroje a související právní normy. 
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Abstract 

My master thesis is dedicated to the registry and anonymisation of contracts in general, but 

also discusses the various reasons of origin, significance and function of the register of 

agreements. It also addresses contract registry from the standpoint of Czech legal order. 

Moreover, this paper examines contract disclosure, eGovernment development in Czech 

republic, as well as the implementation of person data protection.  

In my research I am analyzing the subject of anonymisation of contracts in the National film 

archive, and also the methods and options of anonymisation. In addition, the part of my 

research deals with the statistics of the published contracts and orders. I hereby declare that 

this master thesis only include current scientific literature, online resources and relative legal 

norms. 
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1. Úvod 
 

Cílem mé diplomové práce je zaměřit se jak po teoretické, tak praktické stránce na 

Registr smluv, přičemž doprovodným tématem jsou možnosti anonymizace smluv, které jsou 

zveřejňovány v tomto registru. Registr smluv je fungujícím informačním systémem veřejné 

správy, který vznikl na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a je v provozu již 

několik let. Svou podstatou zasahuje do činnosti mnoha subjektů a sám o sobě je velmi 

diskutovaným a aktuálním tématem. Za svou dobu své činnosti prošel již třemi novelizacemi.  

V mé práci jsem uceleně analyzovala aktuální informace, které se týkají vzniku Registru 

smluv a jeho následného vývoje. 

V první kapitole se zabývám vývojem eGovernmentu v České republice v období od 

90. let 20. století do současnosti. V 90. letech vznikly první „státní informační politiky“, které 

určovaly vývoj elektronizace veřejné správy u nás. Od té doby sice byly postupně přijaty další 

státní politiky, které více či méně vycházely z politiky 90. let. Věnuji se také významu 

eGovernmentu pro vývoj české veřejné správy a jeho základním pilířům: Základním 

registrům, Informačnímu systému datových schránek (ISDS) a Czech POINT.  

Druhá kapitola se již podrobněji zabývá jednotlivými tématy uvedeným v první 

kapitoly. Především je ale zaměřena na analýzu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 

systémech veřejné správy, jehož přijetí přineslo první právní normu, která sjednotila 

požadavky na veřejné informační systémy u nás. 

V této kapitole dále pojednávám o Základních registrech, které jsou v provozu již 9 

let, a které vznikly na základě zákona č. 111/2009 Sb., o Základních registrech. A za dobu 

jejich existence se staly autentickým zdrojem údajů o osobách, nemovitostech a právech               

a povinnostech. Zde jsem uceleně popsala jednotlivé Základní registry a zároveň vysvětlila 

jejich funkci v rámci veřejné správy.  

Třetí kapitola mé práce pojednává o Registru smluv. Kapitola začíná jejich definicí, 

jsou zde popsány důvody vzniku registru, jeho vznik jako takový a jednotlivé legislativní 

změny zákona č. 340/2015 Sb., o Registru smluv a ocenění. Mezi tato ocenění např. patří 

Křišťálová lupa v kategorii veřejně prospěšná služba a Zákon roku 2015 v oblasti Nejlepší 

legislativní počin pro podnikatelské prostředí. Součástí kapitoly je snaha zmapovat 

kompetence Ministerstvo vnitra České republiky v souvislosti s Registrem smluv. Zároveň 

jsou zde analyzovány i jednotlivé funkce Registru smluv: vyhledávání, testovací rozhraní, 
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povinné subjekty, povinná metadata, vztah ISDS k Registru smluv a jeho napojení na další 

informační systémy. Nakonec není opomenut ani vlastní vliv vzniku Registru smluv. 

Ve čtvrté kapitole se zabývám jednotlivými typy dokumentů, které jsou vkládány do 

Registru smluv, jako jsou objednávky, dodatky, rámcové smlouvy a jejich výjimky ze zákona. 

Dalšími sledovanými aspekty u smluv jsou: hodnota smluv vkládaných do Registru smluv, 

obchodní tajemství ve vztahu k Registru smluv, lhůta pro uveřejnění, proces uveřejnění 

smlouvy, možnosti vkládání do Registru smluv, formát „ocr“, formáty elektronických 

dokumentů a typy procesů. Mezi které patří modifikace smlouva, odebrání či přidání souboru, 

změna zmocněnce a zrušení zmocnění a znepřístupnění zveřejněné smlouvy v Registru smluv. 

 V páté kapitole se zaměřuji na téma vztahu Registru smluv a nařízení EU o ochraně 

osobních údajů 2016/679 (GDPR). V první řadě zde uvádím legislativní vývoj ochrany 

osobních a citlivých dat od 90. let až do současnosti v České republice. Dále se podrobněji 

zabývám rozborem GDPR a jeho vlivem na Registr smluv. Nedílnou součástí kapitoly je 

popis základních pojmů, které GDPR přineslo a dále pak obecné zásady zpracování osobních 

a citlivých údajů a případné sankce za jejich nedodržování. 

 Šestá kapitola mé práce obsahuje praktickou část týkající se praxe anonymizace smluv 

v Národním filmovém archivu. Toto téma jsem si vybrala z důvodu výkonu své práce v dané 

instituci, kde s Registrem smluv přímo pracuji. V kapitole popisuji organizační zázemí      

úlohy Národního filmového archivu a jeho aktuální ukotvení ve veřejné správě ČR. Součástí 

kapitoly jsou grafy vytvořené z dostupných údajů z Registru smluv. Grafy se týkají 

Národního filmového archivu za období 2017–2020, odkdy je v úplném provozu Registr 

smluv. Grafy obsahují počet celkově zveřejněných: smluv, objednávek, typů dokumentů za 

výše zmíněné období. Další část této kapitoly tvoří praktická ukázka anonymizace údajů, kde 

je popsán software užívaný Národním filmovým archivem při zveřejňování smluv s 

anonymizací dokumentů. 

 Na závěr analyzuji na již konkrétních příkladech, co je nutné dle zákona 

anonymizovat, a co je naopak možné zveřejnit. 

 

 

 

 



 

3 
 

2. Historie Základních registrů 

2.1. Elektronizace veřejné správy 
 

 Díky překotnému a masivnímu vývoji informačních a komunikačních technologií 

v průběhu 20. století se tyto technologie a celkové používání internetu rozšířily takřka po 

celém světě. A proto bylo přirozené, že vznikly i teoretické a praktické návrhy na 

elektronizaci veřejné správy. Tyto návrhy se objevily s jednoznačným cílem - aby se 

jednotlivé procesy uvnitř veřejné správy inovovaly tak, že budou primárně správně fungovat 

ve prospěch občanů a zároveň zajišťovat občanům kvalitní poskytování elektronické služby. 

Od 90. let se v České republice vyskytla spousta návrhů k realizaci moderní               

a inovativní veřejné správy. V této kapitole uvádím jednotlivé strategie pro elektronizaci 

veřejné správy, které již byly zavedeny do praxe. V návaznosti na předešlé strategie však 

vznikají v současné době další. Elektronizace veřejné správy je stále se vyvíjející proces, 

který bude v budoucnu dále pokračovat, přizpůsobovat se aktuálním potřebám a navazovat na 

vývoj technologických nástrojů. 

Kroky směrem k celkové elektronizaci veřejné správy jsou vnímány jako inovativní 

postup demokratizace vlády.  K hlavním úkolům elektronizace veřejné správy patří především 

zprostředkovat zjednodušené služby veřejné správy, dále pak zrychlit její úřední postupy        

a informovanost občanů a zajistit fungování transparentní veřejné správy. A podstatné je, aby 

toto poskytování služeb a zrychlení postupů bylo vedeno primárně ve prospěch veřejnosti.1 

2.2. Pojmy eGovernment a eGovernance 
 

V souvislosti s vývojem digitální veřejné správy se mezinárodními pojmy stala slova 

eGovernment a eGovernance. eGovernment je složenina dvou slov electronic a government. 

V doslovném překladu znamená ,,elektronická vláda‘‘. Přenesený význam tohoto pojmu je 

,,správa veřejných záležitosti‘‘. Hlavním cílem eGovernmentu je zkvalitnitnění veřejné správy 

prostřednictvím využívání elektronických technologií, díky čemuž se má stát tato správa 

levnější, efektivnější a dostupnější občanům. 

 

 
                                                
1ŠPAČEK, David. eGovernment: cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 3. 
Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-261-8.  
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V České republice staví eGovernment staví na třech základních pilířích: 

I. Datové schránky 

II. Czech POINT 

III. Základní registry  

eGovernance je pojem, který lze doslovně přeložit jako ,,elektronická správa‘‘. 

eGovernance se zaměřuje se především na praktické propojení různých informačních systémů 

tak, aby spolu dokázaly komunikovat a sdílet data. Za cíl si stejně jako eGovernment klade 

zkvalitnění správy veřejných záležitostí. V širším pojetí má elektronizace veřejné správy 

poskytovat kvalitní veřejné elektronické služby občanům ve všech odvětvích veřejné správy. 

Cílem této celkové elektronizace veřejné správy je zároveň zjednodušovat postupy ve veřejné 

správě jako takové.2 

2.3. Ministerstvo vnitra a eGovernment 
 

Oblastí eGovernmentu se v České republice zabývá celá sekce Ministerstva vnitra 

České republiky, a to přímo sekce informačních a komunikačních technologií. Pod tuto sekci 

patří odbor eGovernmentu, odbor hlavního architekta eGovernmentu, odbor kybernetické 

bezpečnosti a koordinace informačních a komunikačních technologií. 

2.4. Hlavní architekt eGovernmentu 
 

V České republice byl vytvořen pro oblast eGovernmentu zvláštní odbor Hlavní architekt 

eGovernmentu, který patří pod Ministerstvo vnitra České republiky a soustavně se zabývá 

moderními inovacemi v oblasti elektronizace veřejné správy v České republice.  Hlavní úkoly 

tohoto odboru jsou: 

a) „Stanovování architektonických a dalších standardů pro digitalizaci veřejné správy a 

podpora zvyšování digitálních schopností jednotlivých orgánů veřejné správy 

prostřednictvím vyhledávání a sdílení osvědčené praxe. 

b) Působení jako centrum digitálních expertíz včetně podpory objevování nových 

myšlenek a rozvojových záměrů. 

c) Řízení rozvoje sdílených služeb eGovernmentu a jejich efektivního využívání. 

                                                
2ŠPAČEK, David. eGovernment: cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 2. 
Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-261-8. 
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d) Posuzování a schvalování vybraných ICT projektů veřejného sektoru k realizaci, 

zahrnující jejich kontrolu a zajištění oprav ve fázi před vypsáním veřejné zakázky, 

resp. před podpisem smlouvy. 

e) Koordinace činností k zavedení Nařízení eIDAS (nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 

1999/93/ES) do praxe. 

f) Řízení, podpora a koordinace otevřených dat vykonávaná Národním koordinátorem 

otevřených dat působícím na OHA. 

g) Připomínkování veškeré nové legislativy na soulad s digitálními požadavky a vizí 

veřejné správy 21. století. 

h) Výkon Pracovního výboru pro architekturu a strategii zřízeného v rámci Rady vlády 

pro informační společnost. Členy Pracovního výboru jsou zástupci jednotlivých 

resortů, Asociace krajů a Svazu měst a obcí. Pracovní výbor zasedá jednou za dva 

měsíce a je hlavní platformou pro sdílení architektonických znalostí a zkušeností.“3 

 

2.5. Vývoj eGovernmentu u nás 
 

Prvním zásadním krokem pro inovativní přístup k elektronizaci veřejné správy bylo 

vytvoření Komise vlády České republiky pro státní informační systém (SIS). Tato komise 

vznikla již v roce 1991. Cílem Komise bylo především vytvoření uceleného státního 

informačního systému, který byl do té doby nejednotný z toho důvodu, že si každý resort 

budoval vlastní informační systémy. Zároveň tato Komise měla řídit i vývoj tohoto 

jednotného státního informačního systému.4 

V témže roce bylo Komisí odsouhlaseno usnesení č. 208/1991 Sb., o řešení státního 

informačního systému, mezi jehož prioritní úkoly patřilo vytvořit registry. Jednalo se o registr 

občanů, nemovitostí, hospodářských subjektů a územně identifikační registr.5 

 

                                                
3Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu – Ministerstvo vnitra České republiky. Úvodní strana – 
Ministerstvo vnitra České republiky [online]. Copyright © 2021 Ministerstvo vnitra České republiky, všechna 
práva vyhrazena [cit. 19. 07. 2021]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-
architekta-egovernmentu-agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx. 
4ŠPAČEK, David. eGovernment: cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 53. 
Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-261-8 
5 Tamtéž, s. 53. 

https://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu-agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu-agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx
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Komise byla brzy po svém vzniku zrušena. Ve vládním usnesení ze dne 10. června 

1992 č. 409 ke statutu Komise vlády České republiky pro státní informační systém a ke 

standardům státního informačního systému České republiky nalezneme informaci, že vláda 

Komisi již ruší. V tomto statutu jsou stanoveny následující úkoly, které ukládají kompetence 

ministrům a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy: 

„a) zajistit v rámci své pravomoci a působnosti dodržování souborů standardů uvedených       

v příloze č. 2 tohoto usnesení, 

b) zajistit soulad informačních systémů zřízených po dni přijetí tohoto usnesení v rámci 

státního informačního systému České republiky s těmito standardy, 

c) zajistit při inovacích doplnění informačních systémů zřízených přede dnem přijetí tohoto 

usnesení o prostředky schopné komunikovat podle těchto standardů, 

d) zajistit uplatnění standardů ve všech výběrových řízeních na dodávky informační techniky 

jako součást podmínek, 

e) předsedovi Komise vlády České republiky pro státní informační systém zveřejnit do 30. 

června 1992 standardy uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení,  

f) přednostům okresních úřadů seznámit starosty obcí se standardy pro státní informační 

systém a zajistit jejich uplatnění v rámci své působnosti.“6 

V mnoha ohledech existovalo v minulosti spoustu iniciativních návrhů a podkladů, 

které se týkaly koncepce Základních registrů. Základní registry byly velmi diskutovaným 

tématem ve veřejné správě v 90. letech. Iniciativní návrhy na vytvoření Základních registrů 

vznikaly ze strany různých subjektů veřejné správy. Jejich vytvoření Základních registrů bylo 

velmi nezbytné z toho důvodu, že do té doby existovalo mnoho různých evidencí, které 

nebyly vzájemně propojeny, proto je nebylo možné plně a efektivně využívat.7 Komise pro 

SIS vytvořila pouze koncepci pro další jednotlivé cíle. Tyto plánované cíle a záměry pro státní 

informační systém se přenesly na ministerstvo hospodářství, které převzalo kompetence za 

Komisi. Mezi důležité úkoly patřil požadavek finančně zhodnotit náklady na vytváření            

a provoz Základních registrů, ale to vše tak, aby byly subjekty veřejné správy, jako jsou 

                                                
6Usnesení vlády ČR č.409/1992 ze dne 06/10/1992. [online]. Dostupné 
z: https://albatros.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/3D5796898D777BBEC12571B6006FDCEA. 
7 MATES, Pavel, SMEJKAL, Vladimír. E-government v České republice-Právní a technologické aspekty, s. 90, 
Leges, 2012, ISBN 978-80-87576-36-6. 

https://albatros.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/3D5796898D777BBEC12571B6006FDCEA
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obecní úřady, okresní úřady a také ústřední orgány veřejné správy, schopné tyto náklady na 

zavedení Základních registrů uhradit.8 

K dalšímu pokroku ve vývoji Základních registrů došlo až v roce 1995. Tento rok byla 

vytvořena konkrétnější koncepce Základních registrů, která zahrnovala: registr nemovitostí, 

registr obyvatel a v jeho rámci například registr sociálních dávek, zdravotní pojištění, a 

registr ekonomických subjektů. 

Tím do určité míry skončilo poměrně chaotické období, které jsem výše zmínila. Ve 

které  se často přenášely pravomoce z jedné instituce na druhou. A bylo možné zvýhodňovat 

různé subjekty veřejné správy, které si v té chvíli mohly dovolit investovat finance do 

různých informačních systémů nesystematicky a bez jakékoliv kontroly. Ve výsledku to 

znamenalo, že nebyly informační systémy nijak propojeny a nekomunikovaly mezi sebou 

navzájem tak, jak se původně zamýšlelo. Tato nastalá situace posunula vývoj úplně opačným 

směrem, než předtím koncepce původně zamýšlela. Tedy namísto sjednocení vznikla naprostá 

roztříštěnost. To byl velmi zásadní problém, který bylo nutné odstranit. 9 

2.6. Státní informační politika 

Významným rokem ve vývoji informační politiky je rok 1999. V tomto roce vznikla 

Státní informační politika – cesta k informační společnosti. Dokument, jehož hlavní ideou je 

edukace laické i odborné veřejnosti v oblasti informačních technologií, ale také kvalitní 

poskytování služeb občanům s větší dostupností všem občanům. Státní informační politika 

byla v širším pojetí míněna následovně:„Součástí rozvoje informační společnosti je 

i vytváření informačních systémů veřejné správy, které ji nejen zefektivní a zjednoduší, ale 

především budou přínosem pro občany. Umožní např. vytvořit integrovanou síť kontaktních 

míst veřejné správy, kde si občan nebo organizace na jednom místě mohou vyřídit své 

záležitosti se státní správou.“10 

 

                                                
8 ŠPAČEK, David. eGovernment: cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení. V Praze: C. H. Beck, 2012, s. 53. 
Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-261-8. 
9 ŠPAČEK, David. eGovernment: cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení. V Praze: C. H. Beck, 2012, s. 54. 
Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-261-8. 
10  OCHRANA, František, PUČEK, Milan Jan, ŠPAČEK, David, Veřejná správa, s. 557, Brno, © 2015 
Masarykova univerzita [online]., Ekonomicko-správní fakulta, [cit. 19. 07. 2021]. Dostupné 
z: http://file:///C:/Users/gajarkova/Desktop/prezentace%20letn%C3%AD%20semestr/u%C4%8Debnice.pdf. 

http://file/C:/Users/gajarkova/Desktop/prezentace%20letn%C3%AD%20semestr/u%C4%8Debnice.pdf
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Státní informační politika se také zaměřuje na to, aby byla zajištěna ochrana informací 

proti kyberkriminalitě. Jejím dalším cílem je lepší propojení mezi právní legislativou 

Evropské unie a právní legislativou České republiky. Státní informační politika do 

budoucnosti předpokládá, že se celá společnost bude ubírat takovým směrem, kdy se budou 

například transformovat pracovní pozice a díky velmi rychlému technologickému vývoji 

vznikne více nekvalifikovaných míst. Navazující myšlenkou je například úvaha, že práce        

z domova bude standardní součástí pracovních úvazků. Zároveň že se podnikání jako takové 

přesune z velké části do online prostoru.11 

Následným významným plánem, který navazoval na Státní informační politiku, byla 

Koncepce budování informačních systémů veřejné správy. Tato koncepce vznikla v roce 1999 

a přinesla zejména definici pojmu informační systém, zásadní zájem o bezpečnost 

informačních systémů a stanovení standardů informačních systémů.12 Z této koncepce také 

vycházel návrh pro Základní registry a na kontaktní místa veřejné správy CzechPOINT          

a nakonec i v roce 2000 nově vzniklý zákon o informačních systémech veřejné správy. Tímto 

zákonem se budu více zabývat v další kapitole.  

Mezi lety 2000–2009 zde byla velká snaha o vytvoření nejen koncepce, ale následně   

i samotných Základních registrů. Tyto snahy však často narazily na příliš komplikovanou 

evidenci na jednotlivých úřadech, kde se údaje vedly často duplicitně. Navíc bylo nutné 

stanovit správce jednotlivých registrů.13 

Roku 2007 byla vytvořena Strategie realizace Smart Administration 2007–2015 

(Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby), která stanovila mnoho cílů, které chtěla 

za ucelený úsek splnit, a mezi nimi je v souvislosti se Základními registry následující 

bod:„Zajistit adekvátní využívání ICT, vytvořit centrální registry veřejné správy tak, aby bylo 

možné bezpečné sdílení dat orgány veřejné moci a zároveň byl občanům umožněn oprávněný 

přístup k údajům vedeným v těchto registrech.“14 

                                                
11  Historie minulých vlád | Vláda ČR. Úvodní stránka | Vláda ČR [online]. Dostupné z: 
https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/statni-informacni-politika---cesta-k-informacni-
spolecnosti---dokument-2089/. 
12  OCHRANA, František, PŮČEK, Milan Jan, ŠPAČEK, David, Veřejná správa, s. 557, Brno, © 2015 
Masarykova univerzita [online]., Ekonomicko-správní fakulta, [cit. 19. 07. 2021]. Dostupné 
z: http://file:///C:/Users/gajarkova/Desktop/prezentace%20letn%C3%AD%20semestr/u%C4%8Debnice.pdf. 
13ŠPAČEK, David. eGovernment: cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení. V Praze: C. H. Beck, 2012, s. 54. 
Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-261-8. 
14Historie minulých vlád | Vláda ČR. Úvodní stránka | Vláda ČR [online]. Dostupné z: Historie minulých vlád | 
Vláda ČR. Úvodní stránka | Vláda ČR [online]. Dostupné z:https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-
minulych-vlad/statni-informacni-politika---cesta-k-informacni-spolecnosti---dokument-2089/. 

https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/statni-informacni-politika---cesta-k-informacni-spolecnosti---dokument-2089/
https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/statni-informacni-politika---cesta-k-informacni-spolecnosti---dokument-2089/
http://file/C:/Users/gajarkova/Desktop/prezentace%20letn%C3%AD%20semestr/u%C4%8Debnice.pdf
https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/statni-informacni-politika---cesta-k-informacni-spolecnosti---dokument-2089/
https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/statni-informacni-politika---cesta-k-informacni-spolecnosti---dokument-2089/
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 Následně byl schválen v roce 2009 zákon č. 111/2009 Sb., o Základních registrech. 

Na jeho základě byly vytvořeny a uvedeny do praxe Základní registry, kterými se budu 

zabývat v nadcházející kapitole.  

2.7. Zákon o informačních systémech veřejné správy 
 

Přijetí sjednocujícího zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 

správy znamenalo zásadní změnu v problematice informačních systémů veřejné správy. Do té 

doby totiž neexistoval žádný k tomu určený zákon, který by komplexně sjednotil a zaštítil 

pravidla pro informační systémy veřejné správy v České republice.  Předmět zákona o 

informačních systémech veřejné správy je přímo ustanoven v §1, a to následovně:,,Tento 

zákon stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, správou, provozem, užíváním a 

rozvojem informačních systémů veřejné správy spravovaných státními orgány nebo orgány 

územních samosprávných celků.” 

Zákon upravuje následující oblasti: v první řadě definuje informační systémy veřejné 

správy, na které se zákon vztahuje, a na které ne. Nevztahuje se na informační systémy 

veřejné správy určené; pro potřeby nakládání s utajovanými informacemi, zpravodajskými 

službami, Národním bezpečnostním úřadem, Národním úřadem pro kybernetickou a 

informační bezpečnost. 15  Dále pak definuje terminologii v oblasti informačních systémů 

veřejné správy, upravuje působnost a povinnosti při vytváření informačních systémů.  

Dále pak specifikuje provoz a užívání informačních systémů veřejné správy. Poté se 

zaměřuje na akreditace informačních systémů veřejné správy, práva a povinnosti ministerstva, 

práva a povinnosti orgánů veřejné správy. Specifikuje také Dlouhodobé řízení informačních 

systémů veřejné správy, atestace informačních systémů veřejné správy, vydává osvědčení      

o akreditacích a pověření k provádění atestací. 

Zvláštní ustanovení tohoto zákona se dále zaměřuje na účastníky v řízení, centrální 

místa služeb, cloudcomputing,  využívání cloudcomputing, katalog a zápis poptávky do něj. 

Dále na výmaz této poptávky, zápis nabídky do cloudcomputingu, přestupky a sankce, 

kontaktní místa veřejné správy, vydávání výpisů a ověřených výstupu z těchto informačních 

systémů veřejné správy, povinnosti ověřujícího, povinnosti orgánů, kteří jsou správci,              

                                                
15 Zákon č. 365/2000 Sb., informačních systémech veřejné správy, §1, odst. 2,písm.a-d. 
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a správní poplatky. Ustanovení také zrušilo stávající Úřadu pro státní informační systém, 

jehož kompetence byly převedeny na jednotlivé úřady. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, §6. 
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3. Základní registry 
 

Základní registry jsou velmi důležitou součástí českého eGovernmentu, jelikož jsou 

autentickým zdrojem údajů o osobách, nemovitostech a právech a povinnostech. Základní 

registry jsou v provozu od roku 2012. Za 9 let svého fungování se staly důležitým prvkem       

a zároveň hojně využívaným nástrojem veřejné správy u nás, z čehož vyplývá i zlepšení 

služeb veřejné správy, protože potřebné informace jsou vedeny centrálně a sjednoceným 

způsobem. 

Základní registry jsou zákonem definovány jako informační systémy veřejné správy, 

ve kterých mohou orgány veřejné moci a k tomu určené osoby vyhledávat, zaznamenávat či 

měnit informace, které jsou uvedeny v těchto registrech. Základní registry jsou zakotveny       

v  zákoně č. 111/2009 Sb., o Základních registrech.  

Správcem Základních registrů je v České republice ministerstvo vnitra, které je 

současně jejich kontrolním orgánem, a má na starost především přenesenou působnost na 

úrovni územních samosprávných celků, a to konkrétně u Registru osob.17 

V souvislosti se Základními registry má ministerstvo vnitra další povinnosti, a to 

následující:„Kontroluje u orgánů veřejné správy dodržování povinností stanovených tímto 

zákonem, vyjadřuje se k investičním záměrům akcí pořízení nebo technického zhodnocení 

určených informačních systémů. Ministerstvo přitom přihlíží zejména k oprávněným zájmům 

předkladatele investičních záměrů akcí a k potřebám zajištění řádného výkonu veřejné 

správy; vykonává působnost stanovenou tímto zákonem v oblasti akreditace a atestací;stanoví 

a spravuje referenční rozhraní a stanoví pravidla pro vazby mezi jednotlivými informačními 

systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní;ukládá správní tresty za 

přestupky;ukládá opatření směřující k nápravě nedostatků;vyjadřuje se k projektům určených 

informačních systémů spravovaných státními orgány nebo určených informačních systémů 

spravovaných orgány územních samosprávných celků, které slouží výlučně k výkonu 

přenesené působnosti;posuzuje, zda informační systémy veřejné správy splňují požadavky 

kladené na ně právními předpisy, informační koncepcí orgánu veřejné správy a provozní 

dokumentací a jde-li o informační systémy veřejné správy spravované orgány veřejné správy, 

pro něž jsou závazná usnesení vlády, rovněž informační koncepcí České republiky a jinými 

usneseními vlády;vydává Věstník ministerstva, v němž uveřejňuje metodické pokyny, seznam 

                                                
17Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, §20 odst. 1-3. 
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atestačních středisek, udělení osvědčení o akreditaci a udělení atestů a další dokumenty 

vztahující se k informačním systémům veřejné správy. Vydávání Věstníku ministerstva 

zabezpečuje ministerstvo prostřednictvím portálu veřejné správy; konzultuje návrhy 

metodických pokynů zejména s dotčenými osobami nebo jejich součástmi formou veřejné 

konzultace, jejímž cílem je získání stanovisek a připomínek dotčených osob nebo jejich 

součástí k předmětnému návrhu, a za tímto účelem zřídí a spravuje informační systém, kde 

způsobem umožňujícím dálkový přístup uveřejňuje návrhy metodických pokynů, umožňuje 

předkládání připomínek a uveřejňuje výsledek konzultace, kontroluje výkon působnosti 

kontaktních míst veřejné správy, spravuje centrální místo služeb komunikační infrastruktury 

veřejné správy.“ 18 

3.1. Referenční rozhrání 
Dle zákona o Základních registrech č. 111/2009 Sb., § 2 písm.g) je informační systém 

základních registrů chápán, jako ISVS, který, „je součástí referenčního, sdíleného a 

bezpečného rozhraní informačních systémů veřejné správy a jehož prostřednictvím je 

zajišťováno sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem, základními registry a 

agendovými informačními systémy navzájem, správa oprávnění přístupu k datům a další 

činnosti podle tohoto zákona.“ 

Referenční rozhraní lze jako pojem definovat, že je to:,,souhrn právních technických, 

organizačních a jiných opatření, vytvářejících jednotné integrační prostředí ISVS, které 

poskytuje kvalitní soustavu společných služeb, včetně výměny oprávněně vyžadovaných 

informací mezi jednotlivými informačními systémy orgánů veřejné správy a dalšími subjekty. 

‘‘19 

3.2. Typy Základních registrů 
 

V České republice jsou v provozu čtyři Základní registry a ty jsou ukotveny v §3 zákona 

č. 111/2009 Sb., o Základních registrech. Jedná se o tyto registry:  

 

 

                                                
18Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, §4,odst.2, písm.a-l. 
19  ISVS.CZ zpravodajství z oblastí ISVS a eGovernmentu- Referenční rozhraní [online] © 2001 - 2021 
ADVICE.CZ s.r.o. [cit. 04. 08. 2021]. Dostupné z: http://2011-2015.isvs.cz/e-government-referencni-rozhrani-5-
dil. 

http://2011-2015.isvs.cz/e-government-referencni-rozhrani-5-dil
http://2011-2015.isvs.cz/e-government-referencni-rozhrani-5-dil
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● Základní registr agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a 

některých práv a povinností (registr práv a povinností),  

● Základní registr obyvatel (registr obyvatel), 

● Základní registr právních osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci 

(registr osob), 

● Základní registr územní identifikace adres a nemovitosti (registr územní identifikace). 

 

Informační systém Základních registrů poskytuje celistvost údajů vedených v agendách 

Základních registrů a zároveň jejich aktuálnost. Tyto vlastnosti jsou podstatné pro 

relevantnost údajů při jejich praktickém využití, jako je například Veřejný výpis z Registru 

osob. Další možnost, které Základní registry poskytují, je bezpečné sdílení dat mezi 

konkrétními kompetentními úřady. IS Základních registrů komunikuje i s dalšími důležitými 

informačními systémy veřejné správy. IS Základních registrů zajišťuje také komplexní 

bezpečnost přenášených dat a jejichnáslednou dostupnost v informačním systému Základních 

registrů. IS zaznamenává veškeré logy, tedy záznamy o činnosti, které jsou v systému 

provedeny. Dále disponuje možností validovat kompetentní přístupy.  Základní registry mají 

vytvořený seznam služeb, které poskytují.  20 

3.3. Základní registry a eGon 
eGovernment neboli elektronizace veřejné správy, jak již bylo zmíněno v  kapitole 

výše. Česká republika má svou vlastní strategii pro rozvoj digitalizace a inovativní 

zkvalitňování služeb veřejné správy. Pro českou cestu elektronizaci veřejné správy byl zvolen 

symbol lidské postavy, ta má jméno eGon. Tato postava představuje živý organismus, kdy 

části eGonova těla představují konkrétní oblasti eGovernmentu. Základní registry jsou 

mozkem eGona, tedy orgánem, jenž je považován za centrální. Od Základních registrů se pak 

odvíjí další části těla eGona, jenž na sebe všechny zároveň logicky navazují a jsou vzájemně 

propojeny.  

3.4. Typy údajů v Základních registrech 
 

V Základních registrech nalezneme různé typy poskytovaných údajů, které se od sebe 

liší jak obsahem, tak svým významem. Základní registry poskytují následující typy údajů: 

                                                
20 Správa základních registrů - Informační systém základních registrů. [online]. Copyright © 2021 Správa 
základních registrů [cit. 04.08.2021]. Dostupné z: https://www.szrcr.cz/cs/informacni-system-zakladnich-
registru. 

https://www.szrcr.cz/cs/informacni-system-zakladnich-registru
https://www.szrcr.cz/cs/informacni-system-zakladnich-registru
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3.4.1. Referenční údaje v Základních registrech 
 

Referenční údaj, který obsahuje každý jednotlivý Základní registr, je dle §2 zákona o 

Základních registrech: ,,údaj vedený v základním registru, který je označen jako referenční 

údaj”. 

3.4.2. Referenční vazby 
 

Následujícími údaji, které nalezneme v Základních registrech, jsou referenční vazby, 

což jsou dle zákona o Základních registrech, §4 odst.1: „kódy nebo identifikátory, kterými je 

odkazováno na referenční údaje v základních registrech”. 

3.4.3. Autentizační údaje, identifikátory, provozní údaje 
 

V Základních registrech také nalezneme údaje jako jsou autentizační údaje pro přístup 

k neveřejným údajům či identifikátory fyzických osob, které umožňují ověřit identitu fyzické 

osoby. Nedílnou součástí jsou také provozní údaje. 21 

3.5. Editor 
 

Editorem v souvislosti se Základními registry je orgán veřejné moci, jenž je oprávněn 

zapisovat údaje do Základních registrů veřejné správy a zároveň má možnost upravit již 

zaznamenané údaje v Základním registru. 

Editor odpovídá za údaje, které jsou uvedeny v dokumentech, na jejichž základě jsou 

zapsány referenční údaje v konkrétním Základním registru. Fyzické osoby, orgány veřejné 

moci a právnické osoby mají povinnost spolupracovat při sdělení údajů, jež jsou nutné           

k zjištění korektnosti údajů ke zpracování. 22 

3.6. Editační agendové informační systémy 

 Agendové jsou informační systémy jsou definovány jako ,,agendovým informačním 

systémem informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy, využívání 

elektronických formulářů nebo elektronické identifikaci‘‘23 

                                                
21Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, § 4 odst. 1. 
22Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, § 2, písm. h. 
23 Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, § 2 písm. f. 
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V provozu jsou i agendové informační systémy evidence obyvatel (AISEO); agendový 

informační systém cizinců; agendový informační systém evidence občanských průkazů 

(AISEOP); agendový informační systém evidence cestovních dokladů (AISECD); agendový 

informační systém datových schránek (ISDS). 

 Všechny výše zmíněné agendové informační systémy jsou spravovány ministerstvem 

vnitra. Výjimkou je agendový informační systém cizinců, který je navíc  spravován Policií 

České republiky. 24 

3.7. Typy základních registrů 
 

3.7.1. Základní registr osob 
Jedním ze Základních registrů je Registr osob.  Tento Základní registr slouží               

k ukládání údajů o osobách a zaznamenávání jejich identifikačních údajů. Obsahuje však také 

údaje o provozovnách a statutárních zástupcích. 25V plném provozu je Registr osob od 1. 

července 2012. Správcem tohoto registru je Český statistický úřad. Základní registr osob má 

ve své správě evidovat referenční údaje o podnikajících fyzických osobách, o právnických 

osobách, orgánech veřejné moci, organizačních složkách zahraničních osob, o organizacích s 

mezinárodním prvkem, podnikajících zahraničních osobách a organizačních složkách státu.  

26Druhy subjektů, o kterých jsou zaznamenávány údaje v Registru osob, jsou podle zákona č. 

111/2009 Sb., o základních registrech v §17 následující: 

„a) státní občané České republiky, 

b) cizinci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu anebo na základě 

dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu, 

c) občané jiných členských států Evropské unie, občané států, které jsou vázány mezinárodní 

smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím, a občané států, které jsou vázány smlouvou 

o Evropském hospodářském prostoru, a jejich rodinní příslušníci, kteří pobývají na území 

České republiky v rámci trvalého pobytu nebo kterým byl vydán doklad o přechodném pobytu 

na území České republiky delším než 3 měsíce, 
                                                
24 Správa základních registrů-Registr obyvatel [online] © 2021 Správa základních registrů [cit. 04.08.2021]. 
Dostupné z:https://www.szrcr.cz/cs/registr-obyvatel/editacni-agendove-systemy. 
25 Správa základních registrů-Registr osob [online] © 2021 Správa základních registrů [cit. 04.08.2021]. 
Dostupné z: https://www.szrcr.cz/cs/registr-osob#ref. 
26Český statistický úřad–Registr osob [online] © 2021 Český statistický úřad [cit. 04.08.2021]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/registr_osob. 
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d) cizinci, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu 

nebo doplňkové ochrany, 

e) jiné fyzické osoby, u nichž jiný právní předpis vyžaduje agendovýidentifikátor fyzické osoby 

a stanoví, že tyto fyzické osoby budou vedeny v registru obyvatel.“ 

3.7.2. Základní registr agend 
 

Tento Základní registr je také nazýván Registrem práv a povinností (RPP). Využívá se 

jako zdroj, který poskytuje údaje o agendách. Primárně je funkční pro informační systémy 

Základních registrů, za účelem přístupu konkrétních uživatelů k jednotlivým údajům, které 

jsou vedeny v informačních a agendových systémech Základních registrů. Správcem tohoto 

registru je ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra má povinnost přidělovat identifikátor 

orgánu veřejné moci a identifikátor soukromoprávního subjektu k využívání údajů, které jsou 

zde zaznamenány. Identifikátor, který správce poskytuje, jasně determinuje orgán veřejné 

moci a soukromoprávního uživatele. 27 

Jednotlivé agendy registru obsahují následující údaje; možnost editování a čtení 

vlastních údajů a získávání údajů z informačních systémů Základních registrů. Dále jsou 

v nich uvedeny konkrétní orgány veřejné moci, které mají pravomoc vykonávat agendu          

a informace stanové zákonem. 

Úprava či čtení v údajích Registru práv a povinností se zaznamenává v digitální 

podobě. Jednou ročně je poskytnut automatický roční výpis fyzické osobě, která disponuje 

datovou schránkou. Tento výpis je elektronicky odeslán prostřednictvím datové schránky        

a obsahuje informace o tom, jaké byly využívány informace o dané osobě. 28  Editorem 

Základního registru práv a povinností je ministerstvo vnitra. 29 

 

 

                                                
27 Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, § 48-49. 
28 Správa základních registrů - Registr práv a povinností. [online]. Copyright © 2021 Správa základních registrů 
[cit. 20. 7. 2021]. Dostupné z: https://www.szrcr.cz/cs/registr-prav-a-povinnosti. 
29 Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, § 51 odst. 10. 

https://www.szrcr.cz/cs/registr-prav-a-povinnosti
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3.7.3. Základní registr obyvatel 
 

Registr obyvatel je specifický informační systém veřejné správy, který poskytuje 

ucelené údaje o fyzických osobách. Dle zákona o Základních registrech v §17 se jedná           

o údaje o následujících subjektech: 

„a) státní občané České republiky, 

b) cizinci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu anebo na základě 

dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu, 

c) občané jiných členských států Evropské unie, občané států, které jsou vázány mezinárodní 

smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím), a občané států, které jsou vázány smlouvou 

o Evropském hospodářském prostoru), a jejich rodinní příslušníci, kteří pobývají na území 

České republiky v rámci trvalého pobytu nebo kterým byl vydán doklad o přechodném pobytu 

na území České republiky delším než 3 měsíce, 

d) cizinci, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu 

nebo doplňkové ochrany, 

e) jiné fyzické osoby, u nichž jiný právní předpis vyžaduje agendový identifikátor fyzické 

osoby a stanoví, že tyto fyzické osoby budou vedeny v registru obyvatel30.“ 

Správcem tohoto registru je ministerstvo vnitra, které zpřístupňuje údaje ze základního 

Registru obyvatel. Ministerstvo zároveň dohlíží nad vykonáváním přenesené působnosti        

v oblasti Základního registru obyvatel u územních samosprávných celků, kromě krajů.  31 

 

3.7.4. Základní registr územní identifikace adres a nemovitostí 
 

Základní registr územní identifikace adres a nemovitostí (zkráceně Registr územní 

identifikace) eviduje informace o „územně evidenčních jednotkách, adresách, územní 

                                                
30 Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, § 17, odst. a-e.  
31 Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, § 20 odst. 1- 4. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111?text=z%C3%A1kony+registry#f3973198
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111?text=z%C3%A1kony+registry#f3973199
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identifikaci a údajích o účelových územních prvcích.“ 32 Registr územní identifikace je na 

rozdíl od ostatních výše zmíněných Základních registrů volně dostupným Základním 

registrem. Díky dálkovému přístupu je možné zcela veřejně nahlížet do jeho obsahu, avšak 

záznamy využívání těchto údajů není možné poskytnout. 33 Základní registr územní 

identifikace je napojen na katastr nemovitostí, který je předává údaje o vlastníkovi 

nemovitosti do Registru územní identifikace. 34  A poskytuje také na rozdíl od jiných 

Základních registrů technické parametry nemovitostí. 

3.8. Správa Základních registrů 
 

Podle § 6 zákona o základních registrech je ustanovena správa základních registrů 

následovně:„Zřizuje se Správa základních registrů se sídlem v Praze. Správa základních 

registrů je správní úřad, který je podřízen ministerstvu vnitra. Správa základních registrů je 

účetní jednotkou a je součástí rozpočtové kapitoly ministerstva vnitra. V čele Správy 

základních registrů stojí ředitel.“ 

Správa základních registrů má povinnost zabezpečovat veškeré údaje, které jsou 

zapsány v základních registrech a předcházet jejich možnému zneužití. A také dohlíží na to, 

aby údaje byly poskytnuty Základním registrům v originální autentické podobě. 35 Zákon o 

základních registrech v §6 stanovuje i povinnosti správy Základních registrů zabezpečovat: 

„a) provoz informačního systému základních registrů, registru obyvatel, registru osob             

a registru práv a povinností a jejich bezpečnost, 

b) realizaci vazeb mezi jednotlivými základními registry prostřednictvím služeb informačního 

systému základních registrů, 

c) realizaci vazeb mezi základními registry a agendovými informačními systémy 

prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů, 

                                                
32 Správa základních registrů - Registr územní identifikace, adres a nemovitostí. [online]. Copyright © 2021 
Správa základních registrů [cit. 04. 08. 2021]. Dostupné z: https://www.szrcr.cz/cs/registr-uzemni-identifikace-
adres-a-nemovitosti. 
33 Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech § 62 odst. 1. 
34 Zákon č.111/2009 Sb., o základních registrech, § 62 odst. 2. 
35 Zákon č.111/2009 Sb., o základních registrech, § 6 odst. 7. 
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d) realizaci vazeb mezi jednotlivými agendovými informačními systémy prostřednictvím 

služeb informačního systému základních registrů, 

e) zpřístupnění referenčních údajů obsažených v základních registrech a údajů obsažených v 

agendových informačních systémech v rozsahu oprávnění obsažených v registru práv             

a povinností prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů, 

f) vedení záznamů o událostech souvisejících s provozováním informačního systému 

základních registrů, 

g) propojení informačního systému základních registrů a dalších součástí referenčního 

rozhraní, 

h) zveřejňování aktuálních údajů o provozních stavech základních registrů a provozně 

technických údajů z provozu základních registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ 
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4. Registr smluv a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
o ochraně osobních údajů (GDPR) 
 

Právo na ochranu osobních údajů je v dnešní době velmi diskutované aktuální téma. 

Zpracování a využívání osobních údajů se stalo v současné době nesnadným úkolem, jak na 

úrovni veřejné správy, tak v soukromém sektoru. Na potřebu ochrany osobních dat měl 

zásadní vliv především nástup informačních technologií, primárně vynález a masivní rozšíření 

internetu, který se tak stal nástrojem k možnému zneužití dat. Získané osobní údaje se staly 

zbožím, se kterým se běžně obchoduje, a do přijetí GDPR se tak dělo bez souhlasu těch, kteří 

osobní údaje poskytli. Osobní údaje se staly a stále jsou cestou ke zlepšení poskytovaných 

služeb a ke zvýšení odbytu obchodních společností. Tento obchod často překračuje i hranice 

států, a proto nemáme nikdy jistotu, kde jsou naše osobní nebo citlivá data právě využívána, 

k čemu a kým. Jsme svědky velkého rozporu, kdy si lidé na jednu stranu velmi chrání své 

soukromí a obávají se zneužití svých dat, například právě obchodními firmami, ale na druhou 

stranu, když si analyzujeme hojné využívání sociálních sítí, vidíme, jak lidé své osobní 

informace a fotografie veřejně sdílí. Tím zároveň poskytují své osobní údaje firmě, která 

spravuje konkrétní sociální síť.  

Dnes jsme více či méně konfrontováni s nutností poskytovat své osobní údaje, ať již 

na úřadě, či v obchodech (kamenných nebo internetových). S vyšší intenzitou sdílení 

osobních údajů však vznikla potřeba udržet si určité právo na soukromí. Zvýšená péče            

o ochranu soukromí prošla za posledních 10 let výraznou proměnou a vývojem, kdy si 

nakonec všechny vyspělé státy zařadily tuto problematiku mezi velmi důležité oblasti, které 

musí být právně ošetřeny,aby zajistily svým občanům právní ochranu. 

Ve veřejné správě je nutné dodržet princip transparentnosti, který zajišťuje, že 

soukromá osoba má právo být informována o tom, jak je nakládáno s jejími daty. Pokud o to 

občan požádá, je instituce veřejné správy povinna dohledat ve svých spisech informace, které 

o občanovi vede. Princip transparentnosti navíc znamená, že je možné jednotlivé kroky 

určitého úřadu kontrolovat. Mezi ochranou osobních údajů a transparentností veřejné správy 

je ale nutné hledat rovnováhu. Proto je třeba při zveřejňování osobních a citlivých údajů 

postupovat podle jasných pravidel konkrétního zákona nebo zákonů. 
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4.1. Vývoj v České republice 
 

S prvním zásadním ustanovením k ochraně osobních údajů u nás se setkáme v Listině 

základních práv a svobod. V Ústavním zákoně č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 

162/1998 Sb., Listina základních práv a svobod, nalezneme konkrétně v čl. 10, odst.3 

následující stanovisko o ochraně osobních údajů:„Každý má právo na ochranu před 

neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.“ 

4.2. Zákon č. 256/1992 Sb.,o ochraně osobních údajů v informačních systémech 
 

Dalším důležitým mezníkem u nás se stal zákon č. 256/1992 Sb., ochraně osobních 

údajů v informačních systémech, ze dne 29. dubna 1992. Jak vyplývá z jeho názvu, norma se 

primárně zaměřila na osobní údaje ukládané a spravované v informačních systémech, díky 

čemuž se stala nekomplexní právní normou. A písemné formy evidencí nebyly ustanoveny     

v tomto zákoně, jakož i problematika odborného dohledu nad dodržováním tohoto zákona. 

Tento zákon byl strukturován do jednotlivých částí jako rozsah působnosti, vymezení 

některých pojmů pro účely tohoto zákona, povinnosti související s provozováním 

informačního systému a přechodná a závěrečná ustanovení. V tomto zákoně je také definice 

pojmu ,,osobní údaj‘‘, jako informace, které se vztahují k určité osobě, 36 včetně jeho jeho 

ochrany, zpracování a evidování takového údaje. Avšak žádné konkrétní sankce vůči porušení 

ustanovení zákon nestanovil, kdy stanovil povinnost zabezpečení osobních údajů t 

provozovateli informačního systému a to následnově:,,zajistit ochranu informací i celého 

systému před náhodným nebo neoprávněným zničením, náhodným poškozením, jakož i před 

neoprávněným přístupem nebo zpracováním.‘‘37 

Zákon již ve svém ustanovení představil v §1 účel svého vzniku: „Zákon upravuje 

ochranu osobních údajů, zejména povinnosti související s ochranou informací při 

provozování informačního systému, který nakládá s osobními údaji, a odpovědnost 

provozovatele informačního systému a dalších fyzických a právnických osob, které se účastní 

provádění činností souvisejících s provozováním takového informačního systému.“ 

 

 

                                                
36 Zákon č. 256/1992 Sb., zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech, §3. 
37 Zákon č. 256/1992 Sb., zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech, §17,písm.i. 
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4.3. Zákon č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů  
 

Stěžejní právní normou, která vznikla v souvislosti s osobními údaji v České 

republice, se stal zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů ze dne 1. června 2000. Ve své době zajistil komplexní správu osobních údajů u nás. 

Předmětem tohoto zákona bylo v §1 tohoto zákona následující: „Tento zákon v souladu s 

právem Evropské unie, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a k 

naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje 

práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se 

uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států.“ 

V § 3 byly uvedeny konkrétní oblasti, kde se vyskytují osobní údaje. Dle tohoto 

paragrafu se zákon vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní 

samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby. Tento zákon 

vymezil především oblasti: předmět zákona, působnost zákona, vymezení pojmů, práva a 

povinnosti při zpracování osobních údajů, citlivé údaje, přístup subjektů údajů k informacím,  

povinnost osob při zabezpečení osobních údajů, oznamovací povinnost, likvidace osobních 

údajů,ochrana práv subjektů údajů, náhrada škody,předání osobních údajů do jiných 

států,postavení a působnost úřadu, organizace úřadu, předseda úřadu,inspektoři úřadu, činnost 

úřadu a přestupky. 

Působnost zákona se vztahuje na tyto konkrétní oblasti: 

„(1) Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány 

územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby. 

(2) Tento zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází 

automatizovaně, nebo jinými prostředky. 

(3) Tento zákon se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba 

výlučně pro osobní potřebu. 

(4) Tento zákon se nevztahuje na nahodilé shromažďování osobních údajů, pokud tyto údaje 

nejsou dále zpracovávány. 

(5) Tento zákon se dále vztahuje na zpracování osobních údajů, 
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a) jestliže se právní řád České republiky použije přednostně na základě mezinárodního práva 

veřejného, i když správce není usazen na území České republiky, 

b) jestliže správce, který je usazen mimo území Evropské unie, provádí zpracování na území 

České republiky a nejedná se pouze o předání osobních údajů přes území Evropské unie;         

v tomto případě je správce povinen zmocnit postupem podle § 6 na území České republiky 

zpracovatele. 

Jestliže zpracování provádí správce prostřednictvím svých organizačních jednotek umístěných 

na území Evropské unie, musí zajistit, že tyto organizační jednotky budou zpracovávat osobní 

údaje v souladu s národním právem příslušného členského státu Evropské unie.“38 

4.4. Úřad pro ochranu osobních údajů 
 

V roce 2000 vznikl na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

Úřad pro ochranu osobních údajů. Zřízení Úřadu je zakotveno v §2, odst. 2–3: 

„Úřad je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních údajů v rozsahu 

stanoveném tímto zákonem, zvláštními právními předpisy, mezinárodními smlouvami, které 

jsou součástí právního řádu, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie.Úřad vykonává 

působnost dozorového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů vyplývající z mezinárodních 

smluv, které jsou součástí právního řádu.“ 

Úřadu pro ochranu osobních údajů přibývaly v průběhu času další kompetence, mezi 

ně patřil od roku 2004 dohled nad šířením obchodního sdělení. Přidělování kompetencí se 

dělo na základě novelizací či přijetí jiných právních norem. Další kompetencí, která tomuto 

úřadu přibyla, bylo přidělení či naopak odnímání akreditací společnosti poskytujcí s 

elektronické podpisy, značky a časová razítka. Avšak již v roce 2004 přešla tato kompetence 

na ministerstvo informatiky, které již dnes neexistuje.39V současné době poskytuje akreditace 

firmám, které nabízejí službu certifikovaných elektronických podpisů, pečetí a časových 

razítek Ministerstvo vnitra České republiky. 

 

                                                
38 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, §3, odst. 1–5. 
39Historie: O nás: Úřad pro ochranu osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů: Titulní stránka [online]. 
Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena. [cit. 1.08.2021]. Dostupné z: 
https://www.uoou.cz/historie/ds-1061/archiv=0&p1=1059. 
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4.5. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 
 

Nařízení Evropské unie 2016/679 upravuje právní stránku v oblasti ochrany osobních 

údajů, a to zejména v rámci Evropské unie. Toto nařízení má primárně za úkol zabezpečit 

používání a manipulaci s osobními daty občanů Evropské unie. Nařízení o GDPR však není 

nově vytvořenou právní normou, ale vychází z již vzniklých pravidel, která jsou v oblasti 

ochrany osobních údajů vyžadována v Evropské unii. Zároveň dává tímto nařízením zřetelné 

stanovisko, že ochrana osobních údajů je zajištěna v rámci celé Evropské unie. 

Další modifikací tohoto nařízení je, že zajišťuje práva dotčených, kteří byli nějak 

poškození zpracováním svých osobních údajů. Jedná se především o dvě oblasti práv, a to 

informace o tom, kde jsou jejich údaje zpracovávány a z jakého důvodu, a dále možnost zjistit 

své konkrétní uložené osobní údaje. Zároveň klade důraz na dodržování povinností napravit 

existující nedostatky a chyby.40 

V porovnání s v minulosti vytvořenými normami v České republice, které se věnovaly 

ochraně osobních údajů, je nařízení o GDPR výrazně jiné,  a to především z toho důvodu, že 

nejprve vzniklo na úrovni evropského nařízení, ne pouze jako součást českého právního 

systému. Zároveň se setkáváme oproti předchozí legislativě s vyššími sankcemi za porušení 

tohoto nařízení. Zásadní změnou je pak možnost subjektu zjistit, kde a jak je nakládáno s jeho 

osobními údaji. Dalším aspektem, který nařízení o GDPR přineslo, je také vysvětlení, co to je 

osobní údaj. Díky tomuto výkladu je jasně určeno, že pod tento pojem patří například IP 

adresa nebo e-mail, ale také jsou zahrnuty biometrické a genetické údaje. 

 

4.6. Adaptační zákon z roku 2019 
 

Změna, která ovlivnila další vývoj zpracování a nakládání s osobními údaji, je 

adaptační zákon č. 110/2019 Sb., platný od 24.dubna 2019, jehož znění vychází z evropského 

nařízení o ochraně osobních údajů. Tento zákon má sloužit k upřesnění způsobu nakládání s 

osobními údaji a také ke zjednodušení nakládání s osobními daty. Upřesňuje konkrétní 

                                                
40Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR): Úřad pro ochranu osobních údajů. Úřad pro ochranu 
osobních údajů: Titulní stránka [online]. Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva 
vyhrazena. [cit. 01.08.2021]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/obecne-narizeni-o-ochrane-osobnich-udaju-
gdpr/ds-3938/p1=3938. 
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výjimky a zaměřuje se na adaptaci nařízení o GDPR do českého právního 

systému.41Působnost tohoto zákona se vztahuje na následující:  

„a) zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/6792, 

b) zpracování osobních údajů příslušnými orgány za účelem předcházení, vyhledávání nebo 

odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, 

zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní 

bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech, 

c) zpracování osobních údajů při zajišťování obranných a bezpečnostních zájmů České 

republiky, 

d) další zpracování osobních údajů, které mají být nebo jsou zařazeny do evidence nebo 

jejichž zpracování probíhá zcela nebo částečně automatizovaně, nejde-li o zpracování 

osobních údajů fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních nebo domácích činností,            

e) postavení a pravomoc Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“).“42 

Má dvě elementární části, a to zpracování osobních údajů a přechodná, zrušovací a 

závěrečná ustanovení zákona. Zajímavým prvkem, který zákon ustanovuje v souvislosti 

s ochranou osobních údajů je způsobilost dítěte pro souhlas se zpracováním osobních údajů 

následující:,, Dítě nabývá způsobilosti k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v 

souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo jemu dovršením patnáctého roku 

věku‘‘43 

 

Tento zákon zároveň zrušil předchozí zákon č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních 

údajů. A adaptačního zákona měl roční zpoždění od vzniku nařízení o GDPR a přinesl 

ustanovení o sankcích a lhůtách nápravy zjištěných chy. 

4.7. Pojmy v souvislosti s GDPR 
 

S přijetím zákona o GDPR se setkáváme s novými pojmy, které souvisí s ochranou osobních 

údajů a definují jednotlivé subjekty a pojmy. 

                                                
41Adaptační legislativa k GDPR vstoupila v účinnost: Úřad pro ochranu osobních údajů. Úřad pro ochranu 
osobních údajů: Titulní stránka [online]. Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva 
vyhrazena. [cit. 01.08.2021]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/adaptacni-legislativa-k-gdpr-vstoupila-v-
ucinnost/d-33656. 
42 Zákon č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů,§ 2, písm.a–e. 
43 Zákon č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, Hlava II, § 7. 
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Osobní údaj –„veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě 

(taková osoba se nazývá „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická 

osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, 

například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více 

zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo 

společenské identity této fyzické osoby.“44 

Správce –„fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, 

který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.“45 

Zpracovatel –„fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný 

subjekt, který zpracovává osobní údaje za správce.“46 

Zvláštní kategorie údajů–„osobní údaje vypovídají o rasovém či etnickém původu, 

politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství              

v odborech, a dále genetické údaje, biometrické údaje zpracovávané za účelem jedinečné 

identifikace fyzické osoby a osobní údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo 

sexuální orientaci fyzické osoby.“47 

Zpracování osobních údajů–„jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny 

s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných 

postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení 

nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv 

jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.“48 

Evidence–„jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních 

kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či 

zeměpisného hlediska.“49 

 

                                                
44Slovníček nejdůležitějších pojmů: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR): Úřad pro ochranu 
osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů: Titulní stránka [online]. Copyright © 2013 Úřad pro ochranu 
osobních údajů. Všechna práva vyhrazena. [cit. 05.08.2021]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/slovnicek-
nejdulezitejsich-pojmu/ds-2617/archiv=0&p1=3938. 
45Tamtéž. 
46Tamtéž. 
47Tamtéž. 
48Tamtéž. 
49Tamtéž. 

https://www.uoou.cz/slovnicek-nejdulezitejsich-pojmu/ds-2617/archiv=0&p1=3938
https://www.uoou.cz/slovnicek-nejdulezitejsich-pojmu/ds-2617/archiv=0&p1=3938
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4.8. Zásady zpracovávaných údajů 
 

S přijetím tohoto nařízení musely subjekty k tomu určené zpracovávat osobní údaje dle 

následujících zásad:  

Zásada odpovědnosti–„Správce nese odpovědnost za dodržování všech pravidel stanovených 

Obecným nařízením GDPR, což musí být schopen vždy doložit.“50 

Zásada integrity a důvěrnosti–„Osobní údaje musí být zabezpečeny před hrozbami uvnitř 

organizace i vně organizace, a to ve všech podobách zpracování.“51 

Zásada omezení uložení–„Osobní údaje musí být uloženy ve formě umožňující identifikaci 

subjektu údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovány.“52 

Zásada přesnosti–„Správce osobních údajů je povinen aktualizovat údaje, které 

zpracovává.“53 

Zásada minimalizace údajů–„Zpracování musí být přiměřené, relevantní, omezené na 

nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.“54 

Zásada účelového omezení–„Osobní údaje je možné zpracovávat pouze pro určité, výslovně 

vyjádřené a legitimní účely. Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze za předem 

stanovenými účely, za kterými byly nasbírány, a pouze způsoby a prostředky, které jsou          

s těmito účely slučitelné.“55 

Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentností–„Všechna zpracování osobních údajů 

je možné realizovat pouze na základě zákonných titulů, které musí být dostatečně specifické, 

korektní a transparentní. Tato zásada vyjadřuje povinnost nalézt ke zpracování osobních 

údajů vždy maximálně jeden z důvodů uváděných v Obecném nařízení (GDPR).“56 

 

                                                
50JANEČKOVÁ, Eva. GDPR: řešení problémů v praxi obcí. Praha: Grada Publishing, s. 45, 2019, Právo pro 
praxi. ISBN 978-80-247-2925-1. 
51Tamtéž. 
52Tamtéž, s. 43. 
53Tamtéž, s. 42. 
54Tamtéž, s. 41. 
55Tamtéž, s. 40. 
56Tamtéž, s. 35. 
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4.9. Zákon č. 340/2015 o registru smluv a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) 
 

Registr smluv poskytuje veřejnou formou o subjektech konkrétní metadata.. Zákon       

o Registru smluv jako takový, nemá zvláštní ustanovení pro ochranu osobních údajů. Z tohoto 

důvodu zákon o Registru smluv přenechává tuto oblast zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, který tuto oblast upravuje a konkretizuje. Jak již bylo výše zmíněno, 

zveřejňování informací v Registru smluv je ovlivněno zákonem č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím. Je to obecný předpis, kterým se definuje zveřejňování 

informací, zároveň určuje také postup, jak nakládat s informacemi, vymezuje, co je 

informace, představuje základní pojmy a ukládá povinnost poskytovat informace.  

Subjekty, které zveřejňují smlouvy či objednávky v registru smluv. Tyto zveřejňované 

obsahují různá metadata. Mezi které také patří i osobní údaje, které je nutné anonymizovat. 

Ještě předtím, než je smlouva uveřejněna. Primární pravidlo pro uveřejňování osobních údajů 

v Registru smluv je v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv v §3 uvedeno následovně: 

,,Prostřednictvím registru smluv se neuveřejňují informace, které nelze poskytnout při 

postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.'' 

Z Nařízení o GDPR můžeme usoudit, že u údajů které jsou zveřejňované v Registru 

smluv, musí být pevně stanovena zákonnost zpracování osobních údajů. Pokud tomu tak není, 

tak musí být takovýto údaj anonymizován. V případě, že by docházelo k nezákonnému 

uveřejňování osobních údajů, může být takováto věc řešena Úřadem pro ochranu osobních 

údajů. A poté i udělena případná sankce za porušení zákona. 

 

V případě, že se zjistí, že subjekt uveřejnil nezákonně osobní údaj v Registru smluv, je 

možné upravit do 3 měsíců takové metadata upravit. Avšak po uplynutí 3 měsíční lhůty již 

žádná metadata v Registru smluv nelze měnit. V takovéto situaci je problematické poté 

sjednat nápravu. 

4.10. Informace  
 

V §3 odst. 5 zákona č.106/1999 Sb., vymezuje, co konkrétně znamená zveřejněná 

informace: „Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může 

být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat 
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umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového 

přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle 

knihovního zákona.“ 

Informace jako taková je definována v §3 odst.3: „Informací se pro účely tohoto 

zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na 

jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v 

elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.“ 

Je důležité rozlišovat dva druhy osob, o kterých jsou zveřejňovány osobní údaje, a to příjemce 

veřejných prostředků a ostatní.57 

 

Dle tohoto zákona nelze uveřejňovat následující informace uvedené v §7–10:  

● „Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby        

a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, 

upravujícími jejich ochranu. 

● Povinný subjekt poskytne osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři nebo 

zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti nebo 

o jeho funkčním nebo pracovním zařazení. 

● Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné 

prostředky. 

● Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne. 

● Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na 

základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo 

sociálním zabezpečení.“ 

 

4.11. Zpřístupnění osobních údajů 
 

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím následně upřesňuje, jaké osobní 

informace a v jakém rozsahu jsou zpřístupněny: §8b, odst. 3„Základní osobní údaje podle 

                                                
57Ochrana osobních údajů v souvislosti se zákonem o registru smluv: Názory a rozhodnutí Úřadu: Úřad pro 
ochranu osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů: Titulní stránka [online]. Copyright © 2013 Úřad pro 
ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena. [cit. 04.08.2021]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/ochrana-
osobnich-udaju-v-souvislosti-se-zakonem-o-registru-smluv/d-20322/p1=1099. 

https://www.uoou.cz/ochrana-osobnich-udaju-v-souvislosti-se-zakonem-o-registru-smluv/d-20322/p1=1099
https://www.uoou.cz/ochrana-osobnich-udaju-v-souvislosti-se-zakonem-o-registru-smluv/d-20322/p1=1099
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odstavce 1 se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má 

příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.“ 

Proto subjekt, který uzavřel smlouvu s fyzickou osobou, ale jedná se o veřejné 

finance, může zveřejnit pouze informace z výše zmíněného odstavce. Zveřejněné osobní údaje 

ve smlouvách v Registru smluv musí být v totožném rozmezí jako ve zpřístupněných 

metadatech.58 Podle nařízení o GDPR, konkrétně v článku 7, v písm. b) a c), v souvislosti         

s Registrem smluv nalezneme následující informace o zákonnosti zpracování údajů:  

„Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo za 

účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.“ A „Zpracování je 

nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.“ 

V souvislosti s možným rozsahem zveřejňovaných informací Úřad pro ochranu 

osobních údajů odkazuje především na Registr smluv a zákon o ochraně osobních údajů. Dále 

se k této oblasti vyjádřil následovně: „Pokud bude v registru smluv zveřejněna smlouva s 

příjemcem veřejných prostředků ve smyslu § 8b zákona č. 106/1999 Sb., pak rozsah údajů o 

konkrétním příjemci veřejných prostředků, který může být i tímto způsobem zveřejněn, je 

vymezen právě zmíněným § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. a nelze jej překročit. Pokud ve 

smlouvě, která má být v registru zveřejněna, budou obsaženy osobní údaje i dalších fyzických 

osob, nikoliv příjemců veřejných prostředků, je nezbytné posoudit, zda lze pro jejich 

zveřejnění uplatnit některý z dalších právních titulů dle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.“59 

Ministerstvo vnitra v souvislosti s problematikou osobních údajů, a to především         

v souvislosti v anonymizací smluv, které jsou vkládány do Registru smluv, vytvořilo 

Metodický návod k aplikaci zákona o Registru smluv. Dále ministerstvo vytvořilo metodiku 

pro soukromoprávní část. 

Ve své práci se zaměřím na veřejnoprávní část, která obsahuje již konkrétní postup při 

anonymizaci, co je nutné anonymizovat, a co naopak není citlivým osobním údajem. Tuto 

problematiku rozebereme na konkrétním příkladě v části o Anonymizaci v Národním 

filmovém archivu.  

                                                
58Ochrana osobních údajů v souvislosti se zákonem o registru smluv: Názory a rozhodnutí Úřadu: Úřad pro 
ochranu osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů: Titulní stránka [online]. Copyright © 2013 Úřad pro 
ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena. [cit. 04.08.2021]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/ochrana-
osobnich-udaju-v-souvislosti-se-zakonem-o-registru-smluv/d-20322/p1=1099. 

59Tamtéž. 

https://www.uoou.cz/ochrana-osobnich-udaju-v-souvislosti-se-zakonem-o-registru-smluv/d-20322/p1=1099
https://www.uoou.cz/ochrana-osobnich-udaju-v-souvislosti-se-zakonem-o-registru-smluv/d-20322/p1=1099
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4.12. Sankce 
 

Zavedení GDPR přineslo novou sankční strukturu, která se výrazně liší od 

předchozích. Pokuty za porušení tohoto nařízení se výrazně zvýšily, částky za mohou být 

dokonce až likvidační. Pokud dojde k porušení ochrany osobních údajů a bude prokázáno 

pochybení daného subjektu, tak dle Úřadu pro ochranu osobních údajů lze:„Pokutu lze udělit 

buď do výše 10 000 000 eur (nebo až do 2 % celkového ročního celosvětového obratu, jde-li    

o podnik) nebo do výše 20 000 000 eur (nebo až do 4 % celkového ročního celosvětového 

obratu, jde-li o podnik). Rozdělení do dvou skupin odráží důležitost porušených povinností, 

kdy ve skupině s vyšší sazbou jsou povinnosti, u jejichž porušení je očekávána vyšší intenzita 

zásahu do práva na ochranu osobních údajů, které obecné nařízení zajišťuje. Do nižší sazby 

spadá např. porušení ustanovení týkajících se záznamů o činnostech zpracování či posouzení 

vlivu na ochranu osobních údajů, zatímco do vyšší sazby jsou zahrnuta například porušení 

povinností upravujících zásady a zákonnost zpracování, podmínky souhlasu se zpracováním 

osobních údajů, podmínky zpracování zvláštních kategorií osobních údajů a práva subjektu 

údajů.“60 

Adaptační zákon č. 110/2019 Sb., stanovil poté sankcev §61 následovně:  

(1) Fyzická osoba, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 

že poruší zákaz zveřejnění osobních údajů stanovený jiným právním předpisem10). 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 

a) 1000000 Kč, nebo 

b) 5000000 Kč, jde-li o přestupek spáchaný tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně 

přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. 

(3) Úřad upustí od uložení správního trestu také tehdy, jde-li o subjekty uvedené v čl. 83 odst. 

7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

 

Jak již bylo zmíněno, výše pokuty je primárně určena závažností daného pochybení, 

díky těmto vysokým pokutám je jasně řečeno, že ochrana osobních údajů je brána velmi 

                                                
60Sankce, pokuty: Základní příručka k ochraně údajů: Úřad pro ochranu osobních údajů. Úřad pro ochranu 
osobních údajů: Titulní stránka [online]. Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva 
vyhrazena. [cit. 08.08.2021]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/11-sankce-pokuty/d-27287/p1=4744. 

https://www.uoou.cz/11-sankce-pokuty/d-27287/p1=4744
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vážně, nelze ji zlehčovat a je nutné striktně dbát na dodržování zásad zpracovávání osobních 

údajů. Výjimku v případě sankcí tvoří veřejné subjekty a orgány veřejné správy, které jsou 

oproštěny od těchto správních pokut. Avšak Úřad pro ochranu osobních údajů má pravomoc   

v případě chybného nakládání s osobními údaji zajistit nápravu u daného veřejného subjektu 

či orgánu veřejné správy.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
61Tamtéž. 
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5. Registr smluv 
 

Registr smluv patří mezi tzv. sunshinelaws, což jsou typy zákonů, které mají umožnit 

otevřený a veřejný přístup k informacím pro širokou veřejnost. Tyto otevřeně přístupné 

informace se týkají různých procesů ve veřejném sektoru a vedou k transparentnosti veřejné 

správě.62 Registr smluv má statut informačního systému veřejné správy (dále jen ISVS), který 

jak již bylo zmíněno je veřejně a vzdáleně přístupný pro veřejnost.63 Z toho plyne, že každý 

uživatel s odpovídajícím technickým zařízením a s připojením k internetu má možnost si 

v tomto registru vyhledat jak jednotlivé smlouvy, tak s nimi spojené důležité informace, což 

jsou především poskytnutá metadata a zveřejněné přílohy. 

 

5.1. Důvody vzniku Registru smluv 
 

Vzniku Registru smluv předcházel problematický stav veřejného sektoru, týkající se 

nedostatečných kontrolních postupů ve veřejné správě. Konkrétně se jednalo o kontrolní 

postupy v oblasti veřejných zakázek a celkově o hospodaření veřejných subjektů. Dalším 

problémem bylo nedostatečné naplňování moderních principů veřejné správy a nedostatečná 

kontrola nad využíváním veřejných financí. 

Vedle výše uvedeného se Česká republika v roce 2011 zařadila mezi státy patřící pod 

Open Governmentpartnership, kterou tvoří zatím 38 států, které si společně daly za cíl: 

,,podpořit rozpočtovou transparentnost, zvýšit občanskou angažovanost, bojovat s korupcí     

a transformovat se ve více otevřené, efektivní a odpovědné instituce.“64 Proto bylo nezbytné 

začít uskutečňovat reálné kroky k naplnění výše uvedeného cíle. Jedním z těchto kroků byl 

vznik Registru smluv a to na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dle pozdějších znění, 

který nabyl účinnosti 1. července 2016. To znamená, že se do registru smluv vkládají 

                                                
62 What Are the Sunshine Laws?. Investopedia: Sharper insight, better investing. [online]. [cit. 19. 07. 2021] 
Dostupné z: https://www.investopedia.com/terms/s/sunshinelaws.asp. 
63Zákon č. 340/2015 o registru smluv Sb., § 4 odst. 3. 
64Process. Open Government Partnership | Committed to making governments more open, accountable, and 
responsive to citizens [online]. Copyright © 2021 Open Government Partnership [cit. 08.08.2021]. Dostupné z: 
https://www.opengovpartnership.org/process/. 

https://www.investopedia.com/terms/s/sunshinelaws.asp
https://www.opengovpartnership.org/process/
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smlouvy, které jsou uzavřeny po datu 1. července 2016.65 

První rok od nabytí účinnosti tohoto zákona byl vyhrazen pro ověření fungování 

registru smluv v reálném provozu. A také pro celkové zjištění počtu smluv, které jsou denně 

vkládány do tohoto registru. V tomto období mělo být dále zjištěno, jaký počet subjektů 

reálně vkládá smlouvy do Registru smluv. 

Jak vyplývá z názvu registru, vznikl primárně proto, aby v něm byly evidovány           

a zveřejňovány smlouvy a s nimi související metadata. Kdy hlavním důvodem bylo zajištění 

transparentnosti nakládání s veřejnými prostředky. Metadata jsou v Registru smluv vnímaná 

následovně:,,V kontextu zákona o registru smluv jsou metadata údaje týkající se zveřejňované 

smlouvy, které musí být zveřejněny spolu s touto smlouvou.’’66 

Za prioritní cíl si Registr smluv stanovil předcházení a redukci předražených 

veřejných zakázek státu a transparentnost informací o finančních transakcích subjektů veřejné 

správy. Aby nebyly některé subjekty diskriminovány, jsou všechny procesy spojené 

s vkládáním a vyhledáváním dat do Registru smluv zcela zdarma. 

5.2. Vznik Registru smluv 

V České republice se stala hlavním iniciátorem vzniku Registru smluv organizace 

Rekonstrukce státu. Tato organizace se velmi usilovně snaží o to, aby byly úkony veřejné 

správě efektivní. A byly dodržovány demokratické principy politiky.67 Sama tato organizace 

tvrdí o Registru smluv následující: ,,V roce 2016 jsme prosadili zákon o registru smluv, díky 

kterému všichni občané najdou smlouvy státu i jeho firem na internetu. Veřejná kontrola 

hospodaření státu je nejlepší obranou proti předraženým zakázkám, zbytečným nákupům nebo 

nevýhodným prodejům státního majetku. Motivace vkládat smlouvy do centrálního registru je 

jednoduchá: nezveřejněná smlouva je neplatná. Bráníme registr smluv před snahami politiků 

o jeho vykostění a snažíme se ho vylepšit68‘‘ 

                                                
65Právní rámec | Registr smluv. Úvod | Registr smluv [online]. Copyright © Ministerstvo vnitra [cit. 08.08.2021]. 
Dostupné z: https://smlouvy.gov.cz/stranka/pravni-ramec. 
66 Registr smluv - Ministerstvo vnitra České republiky. Úvodní strana - Ministerstvo vnitra České republiky 
[online]. Copyright © 2021 Ministerstvo vnitra České republiky, všechna práva vyhrazena [cit. 04.08.2021]. 
Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D. 
67 O nás | Rekonstrukce státu. Úvodní stránka | Rekonstrukce státu [online]. Dostupné z: 
https://www.rekonstrukcestatu.cz/o-nas. 
68Efektivní přístup k informacím | Rekonstrukce státu. Úvodní stránka | Rekonstrukce státu [online]. Dostupné z: 
https://www.rekonstrukcestatu.cz/temata/prosazujeme-protikorupcni-zakony/efektivni-pristup-k-informacim. 

Právní%20rámec%20|%20Registr%20smluv.%20Úvod%20|%20Registr%20smluv%20%5bonline%5d.%20Copyright%20©%20Ministerstvo%20vnitra%20%5bcit.%2008.08.2021%5d.%20Dostupné%20z:%20https:/smlouvy.gov.cz/stranka/pravni-ramec
Právní%20rámec%20|%20Registr%20smluv.%20Úvod%20|%20Registr%20smluv%20%5bonline%5d.%20Copyright%20©%20Ministerstvo%20vnitra%20%5bcit.%2008.08.2021%5d.%20Dostupné%20z:%20https:/smlouvy.gov.cz/stranka/pravni-ramec
https://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D
https://www.rekonstrukcestatu.cz/o-nas
https://www.rekonstrukcestatu.cz/temata/prosazujeme-protikorupcni-zakony/efektivni-pristup-k-informacim
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5.3. Hlídač státu a Registr smluv 

Hlídač státu je soukromá organizace, která se kromě jiného specializuje i na kontrolu 

smluv, které jsou vloženy v Registru smluv. Vede si statistiku o Registru smluv a vytváří 

analýzy na základě již zveřejněných smluv. Analýzy se týkají nezveřejněných dodavatelů, 

úřadů skrývajících ceny, smluv s nejvíce chybami, nejdražší smlouvy, ale i smluv 

soukromých firem s vazbou na politiky.69 

5.4. K-Index 

Tato zkratka znamená index klíčových slov.,,K-index – index klíčových rizik slouží k 

hodnocení hospodárného a transparentního nakládání s veřejnými prostředky státních 

institucí a pomocí tvrdých dat z Registru smluv a dalších objektivních a měřitelných údajů na 

něj navázaných, v něm chce co nejpřesněji identifikovat riziková místa a kritické oblasti.“70 

Výsledky tohoto indexu jsou veřejně zpřístupněny na webových stránkách Hlídače 

státu. Jedná se o každoroční analýzu uveřejňovaných smluv v Registru smluv a to primárně 

zaměřenou na tyto oblasti: ,,podíl smluv bez ceny; podíl smluv se zásadním formálním 

nedostatkem; podíl smluv uzavřených s firmami; jejichž majitelé nebo ony samy sponzorovaly 

politické strany; podíl smluv, které byly uzavřeny o víkendu nebo ve svátek; podíl smluv          

s cenou u limitu veřejných zakázek; podíl smluv uzavřených s nově založenými firmami; 

koncentrace dodavatelů; smlouvy se skrytou cenou; smlouvy blízké limitu veřejných zakázek; 

podíl smluv dle hlavních oborů činnosti.‘‘71 

Hodnocení je sestaveno od označení A, jakožto nejlepší výsledek až do F, který je 

naopak nejhorší. Čím horší hodnocení na této škále, tím větší je nebezpečí pro korupční 

jednání daného subjektu. Tento index se zaměřuje na úřady a státní organizace. Díky tomuto 

indexu mají subjekty možnost zlepšit své hospodářské funkce v dané instituci a mít zpětnou 

vazbu na vykonávání své hospodářské činnosti, která musí být jednoznačně transparentní.72 

 
                                                
69Hlídač smluv - Hlídač státu. [online]. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/smlouvy. 
70 Co je K-Index - Hlídač státu. Hlídač státu - Hlídač státu [online]. Copyright © [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: 
https://texty.hlidacstatu.cz/co-je-to-k-index/. 
71 Hlídač státu pomocí K-indexu hodnotí transparentnost hospodaření tisícovky úřadů a veřejných firem - 
Ekonomický deník. Homepage - Ekonomický deník [online].[cit. 11.08.2021]. . Dostupné z: 
https://ekonomickydenik.cz/hlidac-statu-pomoci-k-indexu-hodnoti-transparentnost-hospodareni-tisicovky-uradu-
verejnych-firem/ 
72 Co je K-Index - Hlídač státu. Hlídač státu - Hlídač státu [online]. Copyright © [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: 
https://texty.hlidacstatu.cz/co-je-to-k-index/. 

https://www.hlidacstatu.cz/smlouvy
https://texty.hlidacstatu.cz/co-je-to-k-index/
https://texty.hlidacstatu.cz/co-je-to-k-index/
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5.5. Strategické koncepce rozvoje v souvislosti s registrem smluv 
 

Vize registru smluv se poprvé objevila ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy 

ČR pro období 2014 – 2020. Tento koncept reaguje na přecházející dokument Koncepce 

veřejné správy z roku 1999,73 který jsem již výše zmínila v kapitole Historie základních 

registrů. Hlavním úkolem tohoto návrhu je plán vývoje veřejné správy, včetně financování     

a dále také možnosti nastavit zaměření vývoje pro časové rozmezí 2014-2020.74 Zásadním 

úkolem této koncepce je přímo: ,,Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy 

prostřednictvím nástrojů eGovernmentu.’’75 

Důležitým bodem této koncepce a zároveň i úkolem v souvislosti v registrem smluv je 

vytvořit tzv. otevřená data. 76  Otevřená data jsou souborem dat, která jsou například                

zveřejněna mimo i v Registru smluv. A kromě tohoto cíle má tento strategický rámec 

dobudování architektury eGovernmentu, koncepční zajištění fungování eGovernmentu a 

realizace projektů ICT či novelizace relevantní legislativy vztahující se k eGovernmentu.77 

 

Mezi další koncepční strategie, která dosud vznikla, a která se zároveň se zabývá 

budoucím vývojem veřejné správy a zároveň i inovací registru smluv a je Strategický rámec 

Česká republika 2030. 78  V tomto strategickému plánu je formulována všeobecná 

demokratizace procesů. V souvislosti s registrem smluv lze uvést, že je stanoven cíl zajistit 

kvalitní a volný přístup k informacím: ,,Poskytování dat a informací veřejné správy ve větším 

rozsahu a to předem, aniž by o ně musel někdo žádat (otevřená data).’’79 

                                                
73 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 – 
2020 [online]. Copyright © [cit. 11.08.2021]. Dostupné 
z:https://ipodpora.odbory.info/soubory/dms/wysiwyg_uploads/36548da92d11e87c/uploads/Strategicky-ramec-
rozvoje-verejne-spravy-CR-pro-obdobi-2014-2020.pdf. 
74 Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020 - Otevřená data. Otevřená data v ČR: 
Portál pro poskytovatele - Otevřená data [online]. Dostupné z: https://opendata.gov.cz/legislativa:strategicky-
ramec-rozvoje. 
75 Tamtéž. 
76 Tamtéž. 
77 Tamtéž. 
78Strategický rámec Česká republika 2030 - ČR 2030 | Strategie. Česká republika 2030 - Udržitelná ČR 2030 
[online]. Copyright © [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: https://www.cr2030.cz/strategie/ 
79 6.1 Demokratičnost vládnutí - ČR 2030 | Strategie. Česká republika 2030 - Udržitelná ČR 2030 [online]. 
Copyright © [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: https://www.cr2030.cz/strategie/kapitoly-strategie/dobre-vladnuti/6-
1-demokraticnost-vladnuti/ 

https://www.cr2030.cz/strategie/
https://www.cr2030.cz/strategie/kapitoly-strategie/dobre-vladnuti/6-1-demokraticnost-vladnuti/
https://www.cr2030.cz/strategie/kapitoly-strategie/dobre-vladnuti/6-1-demokraticnost-vladnuti/
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5.6. Legislativní změny zákona o Registru smluv 
 

Jak jsem již zmínila, Registr smluv vznikl na základě zákona č. 340/2015 Sb. Tento 

zákon však za dobu své existence prošel již třemi novelizacemi. Do budoucna se jednoznačně 

očekává i navazující novelizace tohoto zákona. Jednotlivé změny, které s sebou novelizace 

přinesly, popíši blíže. 

5.6.1. První novelizace 
 

První novelou byl zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 

který platil od 19.září 2016. Tato novela souvisela se změnami zákona č. 106/1999 Sb.,              

o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 121/2000 

Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 80  Primárně změna souvisela se 

zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, který 

upravoval oblast právní validity elektronických dokumentů, kdy elektronický dokument musí 

být opatřen určitým typem elektronického podpisu a vždy opatřen kvalifikovaným časový 

elektronickým razítkem. A další změna se týkala technického zajištění validity 

elektronických dokumentů. Proto byl změněn odstavec týkající se integrity potvrzení a to 

následovně: V § 9b odst. 2 se slova „označen uznávanou elektronickou značkou správce, že 

tato uznávaná elektronická značka je platná a její kvalifikovaný systémový certifikát nebyl 

zneplatněn a výstup z informačního systému veřejné správy nebyl následně změněn“ 

nahrazují slovy „zabezpečen způsobem zajišťujícím integritu, případně původ dat.“81 

5.6.2. Druhá novelizace 

Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv byl poté změněn zákonem č. 249/2017 Sb. 

Díky této druhé novele zákona není nutné uskutečňovat vždy písemnou formu smluv, které 

jsou následně zveřejňovány v Registru smluv. Kromě smluv, ale podléhají tomuto novému 

ustanovení i objednávky, které taktéž nemusí mít písemnou formu.  V případě, že se však 
                                                
80 298/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících 
důvěru. Zákony pro lidi - Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění [online]. Copyright © AION 
CS, s.r.o. 2010 [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-298 
81 Zákon č. 298/2016 Sb.,  Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,čl.32.,odst.5 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-298
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subjekt řídí jiným zákonem, který ve svém ustanovení má povinnost písemnou formou 

uzavírat takovéto právní akty,pak subjekt musí tuto podmínku splnit.82 

V této novele bylo také ustanoveno, že všechny povinné smlouvy, které nejsou 

zveřejněny v Registru smluv, podléhají sankci automatického zrušení smlouvy. V předchozí 

verzi zákona nebylo toto ustanovení úplné a navíc bylo nepřesně stanoveno. V této novelizaci 

již bylo jasně ustanoveno, které smlouvy, které podléhají povinnosti zveřejnění v Registru 

smluv. A bylo ustanoveno, že při tyto smlouvy platí sankce úplné neplatnosti smlouvy od 

počátku v případě jejího nezveřejnění.83 Novela též přinesla více typů smluv, na které se 

vztahuje výjimka ze zákona, tedy žeje není nutné zveřejňovat v registru smluv. Je ale třeba si 

uvědomit, že čím více přibývá výjimek, tím více zákon postrádá účel, pro který především 

původně vznikl.  

5.6.3. Třetí novelizace 

V současné době je třetí novela zatím poslední. Novelizace vznikla na základě zákona        

č. 177/2019 Sb. Mezi další výjimky, které tato novela přinesla, patří výjimka pro státní 

podniky a národní podniky, kdy jejím zakladatelem je Ministerstvo obrany České republiky. 

Zvláště jsou to smlouvy, které mají zajistit bezpečnost České republiky. 

Mezi výjimky však již nepatří smlouvy,,kdy jeden ze subjektů je akciová společnost, 

jejíž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském 

regulovaném trhu, jde-li o akciovou společnost, v níž má stát nebo územní samosprávný celek 

sám nebo s jinými samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím 

jiné právnické osoby.'' 84  Dále přibylo nové závěrečné ustanovení o úplném otevřeném 

formátu a také o smlouvách. 

Zákon o registru smluv, §8 odst. 7,,Do 31. prosince 2023 lze elektronický obraz textového 

obsahu smlouvy vložit do registru také v otevřeném formátu umožňujícím úplné strojové 

zpracování textového obsahu.'' 

Zákon o registru smluv §8, odst. 2 ,,Smlouva, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv, musí být uzavřena písemně nebo jiným způsobem 

umožňujícím uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smlouva, kterou se 

                                                
82 KRAUS, M. Registr smluv. Praktická příručka. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020.s.12, ISBN 978-80-7380-811-2. 
83 Tamtéž. 
84 KRAUS, M. Registr smluv. Praktická příručka. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020.s.13, ISBN 978-80-7380-811-2. 
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doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší smlouva uveřejněná v registru smluv přede dnem 18. 

srpna 2017, může být rovněž uzavřena písemně nebo jiným způsobem umožňujícím 

uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.'' 

5.7. Ocenění zákona o registru smluv 

Zákon o registru smluv je velmi diskutovaným právním předpisem, u kterého se 

můžeme setkat se spoustou protichůdných názorů, přesto tomu však tento zákon dostal 

některá z udělovaných ocenění. V roce 2017 zákon získal cenu Křišťálová lupa. Cenu 

obdržel v kategorii veřejně prospěšná služba, potažmo tuto cenu dostalo Ministerstvo vnitra 

České republiky. 85 Další ocenění, které uděluje firma Ambruz&DarkDeloitte, je cena za 

Zákon roku 2015 v kategorii,,Nejlepší legislativní počin pro podnikatelské prostředí’’.86 

 

5.8. Ministerstvo vnitra České republiky a Registr smluv 

Správcem Registru smluv je Ministerstvo vnitra České republiky, které zabezpečuje 

správnou technickou a programovou funkčnost tohoto informačního systému veřejné správy. 

Ale MV ČR nemá odpovědnost za správnost metadat zveřejněných v Registru smluv.87 

5.9. Vyhledávání v Registru smluv 

K vyhledávání konkrétních smluv je možné využít webový portál registru smluv na 

webové stránce https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, který je dostupný pro každého, a to buď 

prostřednictvím zařízení a internetového připojení, nebo kontaktního místa veřejné správy. Na 

tomto webovém portálu je možné vyhledávat smlouvy podle: názvu dokumentu; názvu 

publikujícího subjektu; identifikačního čísla osoby; identifikačního čísla smlouvy; čísla 

smlouvy; čísla jednacího; datové schránky, jak publikujícího, tak datové schránky smluvní 

strany. Dále pak podle: podepisující osoby; podle peněžní hodnoty;podle textu ve 

smlouvě;podle data zveřejnění; podle měny a názvu předmětu smlouvy. Vyhledávač nalezne 

a tazateli poskytne všechny informace zveřejněné subjektem, a také umožňuje  prohlédnout 

si, již zveřejněnou verzi smlouvy.  

                                                
85  Ministerstvo vnitra získalo Křišťálovou lupu 2017 za registr smluv - Státní služba. Úvodní strana - 
Ministerstvo vnitra České republiky [online]. Copyright © 2021 Ministerstvo vnitra České republiky. Všechna 
práva vyhrazena. [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: 
https://www.mvcr.cz/sluzba/docDetail.aspx?docid=22102926&docType=ART 
86 Zákon Roku [online]. Copyright © [cit. 01.08.2021]. Dostupné z: https://www.zakonroku.cz/wp-
content/uploads/2021/01/zakonroku-vysledky-2015-D.pdf 
87Zákon č. 340/2015 Sb.,o registru smluv, §4 odst.4 

https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani
https://www.mvcr.cz/sluzba/docDetail.aspx?docid=22102926&docType=ART
https://www.zakonroku.cz/wp-content/uploads/2021/01/zakonroku-vysledky-2015-D.pdf
https://www.zakonroku.cz/wp-content/uploads/2021/01/zakonroku-vysledky-2015-D.pdf
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5.10. Vliv Registru smluv 

Zákon o Registru smluv ustanovil povinné subjekty, které mají povinnost vkládat 

smlouvy do tohoto registru. Těmto subjektům tak přinesl určitou administrativní zátěž, 

protože jenutné sledovat,  zda smlouva překročí částku 50 tisíc a tyto smlouvy je nutné včas 

vkládat do registru smluv. Tyto osoby se musí zároveň průběžně vzdělávat v problematice 

citlivých údajů.  Dalším přínosem ale i zátěží bylo ustanovení nových interních postupů 

týkajících se anonymizace a technického způsobu zveřejňování smluv. 

Subjekty, používající elektronický systém spisové služby (dále jen ESSL) musely 

přistoupit k jeho upgradu, aby bylo možné v ESSL snadno vyhledat ty smlouvy, které mají 

celkovou hodnotu nad 50 tisíc korun. Následně jsou tyto smlouvy anonymizovány               

a prostřednictvím ESSL zveřejňovány v Registru smluv. Podobné úpravy funkcionality bylo 

nutné udělat i u subjektů, které vkládají smlouvy do registru prostřednictvím ekonomického 

informačního systému (dále jen EIS). 

V případě anonymizování smluv, které jsou vkládány do Registru smluv, musí 

subjekty splňovat další právní normy, jako je například Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 tzv. o GDPR.        

O nařízení GDPR a jeho vlivu na uveřejňování některých údajů v registru smluv se budu více 

věnovat v kapitole č. 5 věnované anonymizaci. 

Pro subjekty, které jsou povinny vkládat smlouvy do Registru smluv, bylo nutné nalézt 

co nejefektivnější postup. V první řadě, aby tyto smlouvy byly dostatečně včas zveřejněny, ve 

správném formátu a se správnými metadaty. Pokud smlouva nesplňuje některé z povinných 

údajů, které jsem již výše zmínila, obecně platí, že smlouva bude zneplatněna od počátku.  

5.11. Testovací rozhraní 

Testovací verze registru smluv, byla zřízena pro odbornou veřejnost 31. května 2016. 

Tato verze sloužila pro všechny, kteří měli zájem o testování webového portálu Registru 

smluv a jeho aplikačního rozhraní. Tato testovací verze byla též napojena na testovací 

prostředí informačního systému datových schránek (dále jen ISDS). Testovací rozhraní je 
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dostupné pro zájemce trvale.88 

5.12. Povinné subjekty  

Zákon ustanovuje přesný výčet subjektů, které jsou povinny zveřejňovat smlouvy, jsou 

nalezneme v §2 zákona č. 177/2019 Sb.: ,,Česká republika; územní samosprávný celek, včetně 

městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské 

části hlavního města Prahy;státní příspěvková organizace; státní fond; veřejná výzkumná 

instituce nebo veřejná vysoká škola;dobrovolný svazek obcí; regionální rada regionu 

soudržnosti; příspěvková organizace územního samosprávného celku;ústav založený státem 

nebo územním samosprávným celkem;obecně prospěšná společnost založená státem nebo 

územním samosprávným celkem;státní podnik nebo národní 

podnik;zdravotnípojišťovna;Český rozhlas nebo Česká televize, nebo právnická osoba, v níž 

má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky 

většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.’’ 

5.13. Povinná metadata 

Povinná metadata jsou dle zákona č.177/2019 Sb., §5, odst. 5 následující:,,identifikace 

smluvních stran; vymezení předmětu smlouvy; cena, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnota 

předmětu smlouvy, lze-li ji určit; datum uzavření smlouvy.’’Pokud je smlouva zveřejněna bez 

těchto jednotlivých informací, považuje se za neplatnou. Registr smluv, jak jsem již výše 

zmínila je informační systém veřejné správy - ISVS. Z toho důvodu je důležité uvést definici, 

co informační systém veřejné správy je. Dle zákona č. 365/2000 Sb., dle §2 písm. b),, je 

informační systém definován jako funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a 

systematickou informační činnost pro účely výkonu veřejné správy. Každý informační veřejné 

správy zahrnuje data, která jsou uspořádána tak aby bylo možné jejich zpracování a 

zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon informační činnosti.’’ 

 

 

                                                
88Registr smluv - Ministerstvo vnitra České republiky. Úvodní strana - Ministerstvo vnitra České republiky 
[online]. Copyright © 2021 Ministerstvo vnitra České republiky, všechna práva vyhrazena [cit. 11.08.2021]. 
Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx?q=Y2hudW09OA%3d%3d 

https://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx?q=Y2hudW09OA%3d%3d
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5.14. Datová schránka a Registr smluv 

Zveřejňování záznamů v Registru smluv probíhá prostřednictví datové schránky 

Registru smluv, které má vlastní identifikátor whbt3kp.89 Datová schránka je definována 

podle zákona č.300/2008 Sb., §2 odst.1. o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů jako:,, elektronické uložiště které je určeno k doručování orgány veřejné moci, 

provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, dodávání dokumentů fyzických osob, 

podnikajících fyzických osob a právnických osob.’’ Datové schránky jsou stejně jako Registr 

smluv ISVS, který spravuje Ministerstvo vnitra České republiky. Prioritou při používání 

informačního systému registru smluv je mít zřízenou a aktivní datovou schránku. Datová 

schránka je zřizována dle § 3 zákona č. 300/2008 MV ČR buď automaticky, nebo na žádost. 

Datová schránka je bezpečným řešením procesu vkládání smluv do registru smluv. Jelikožjiž 

za více než 10 let používání datových schránek se prokázaly jako bezpečný informační 

systém a zároveň i stabilní prostředek pro přenos dat registru smluv. 

5.15. Napojení registru smluv na jiné informační systémy 

Registr smluv je napojen, vedle ISDS, i na další informační systémy, jako je ARES, 

který funguje jako administrativní Registr ekonomických subjektů. ARES je aplikací 

Ministerstva financí, která poskytuje: ,,údaje z informačních systémů pro vedení registrů       

a evidencí veřejné správy o ekonomických subjektech. ARES přehledně zpřístupňuje údaje, 

přebírané ze zdrojových registrů do databáze ARES a současně umožňuje přímé přepnutí do 

www aplikací orgánů veřejné správy, které příslušné informační systémy provozují, pokud 

tyto aplikace již existují.’’90 

5.16. Dodatky a objednávky a rámcové smlouvy 

5.16.1. Dodatky smluv 

Dodatky jsou velmi používaným právním aktem, který má právní návaznost na 

předešlou smlouvu. Podle zákona o Registru smluv je nutné v registru smluv zveřejňovat. 

jako smlouvy tak jejich dodatky. 

V případě, že byla zveřejněna smlouva nad 50 tisíc korun, je nutné zveřejnit i její na ni 

případný dodatek. Tento dodatek je nutné provázat na základě identifikačního čísla smlouvy, 

                                                
89 Registr smluv - Ministerstvo vnitra České republiky. Úvodní strana - Ministerstvo vnitra České republiky 
[online]. Copyright © 2021 Ministerstvo vnitra České republiky, všechna práva vyhrazena [cit. 01.08.2021]. 
Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx?q=Y2hudW09OA%3d%3d 
90 Administrativní registr ekonomických subjektů [online].[cit. 11.08.2021]. Dostupné z: 
https://www.info.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz 

https://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx?q=Y2hudW09OA%3d%3d
https://www.info.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
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kterým je smlouva již identifikována v Registru smluv. Povinně zveřejňovaná metadata 

dodatku jsou stejná jako metadata smlouvy. U smluv, které byly uzavřeny před 1. červencem 

2016 a dodatek byl uzavřen až po tomto datu, se uveřejní jak původní smlouva, tak její 

dodatek. V případě neuveřejnění dodatků do již zmíněné lhůty v registru, stává smlouva 

neplatnou od počátku. 

 

5.16.2. Objednávky 
 

Objednávka je vnímána jako alternativní možnost uzavření smlouvy a je různými 

subjekty často používána. Z toho důvodu je nutné zveřejňovat v registru smluv také 

objednávky. Uveřejňovaná objednávka musí splňovat příslušné formální a zákonné podmínky 

stejně jako smlouva. Zveřejňují se stejné typy metadat, tak jako v případě zveřejňování smluv 

a objednávka musí být zveřejněna ihned po odsouhlasení. A platí zde stejné lhůty, jako          

v případě smluv. 

V případě zveřejňování objednávek je nutné posoudit, zda je objednávka vytvořena na 

základě plnění již uzavřené konkrétní smlouvy. Nebo je objednávka vytvořená samostatně 

místo smlouvy. V případě, že je již odsouhlasena smlouva, jejíž plnění je nad 50 tisíc, tak se 

musí zveřejnit v registru smluv. Ostatní objednávky určené k plnění této smlouvy, již není 

nutné v registru smluv zveřejňovat. Avšak v případě objednávky, která nevznikla na základě 

plnění smlouvy, je nutné tuto objednávku vložit do Registru smluv.  

6.16.3. Rámcová smlouva 
 

Rámcové smlouvy jsou s ohledem na problematiku Registru smluv velmi specifická 

oblast. Rámcové smlouvy jsou typem smluv, které jsou v České republice velmi často 

používány. Specifikem tohoto druhu smluv je to, že jsou na jejich základě následně vytvořeny 

prováděcí smlouvy. Pokud prováděcí smlouva splňuje podmínky pro uveřejnění v Registru 

smluv, tak je nutné ji zde zveřejnit. Obecně ale platí, že rámcová smlouva nevytváří 

závazkový právní vztah, ale pouze rámcově určuje podmínky, na základě kterých vzniknou 

další smlouvy, a  jimiž se budou řídit.  

V případě uveřejňování takového typu smlouvy je dobré uveřejňovat, jak rámcovou 

smlouvu, tak i prováděcí smlouvu. A vzájemně obě zveřejněné smlouvy propojit pomocí 

identifikačního údaje, aby bylo následně zřetelné, v jaké souvislosti tyto smlouvy vznikly. 
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Další možností je pak zveřejnit rámcovou smlouvu a do přílohy k ní vložit smlouvu prováděcí 

a posléze společně zveřejnit v registru smluv.91 

 

5.17. Hodnota smluv  

Jak již bylo řečeno výše, Registr smluv slouží k uveřejňování smluv a objednávek s 

celkovou hodnotou nad 50 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty. V případě, kdy nemá 

smlouva přesně danou hodnotu, je nutné tuto hodnotu odhadnout. Pokud je to tedy např. 

darovací smlouva, tak i hodnota darovací smlouvy může přesáhnout 50 tisíc korun, proto je 

nutné tuto smlouvu vložit do registru smluv. V kolonce na vyplnění hodnoty však, pokud 

zatím hodnotu nevíme, dáme nulu. Za neefektivní přístup, pak je posuzován k vyčíslení 

hodnoty vytvoření placeného znaleckého posudku. V tom případě se jedná o neefektivní 

využívání veřejných financí. 

5.18. Výjimky Registru smluv 

Zákon č. 177/2019 Sb., o registru smluv v §3, odst. 2 stanovuje konkrétní druhy 

smluv, které jsou vyjmuty ze zveřejňování: „Smlouvu vzniklou v rámci právního 

jednání s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti; to 

neplatí, jde-li o převod vlastnického práva osoby uvedené v § 2 odst. 1 k hmotné 

nemovité věci; technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, 

způsob výpočtu jednotkových cen, vzor          a výpočet; smlouvu, která se týká činnosti 

zpravodajských služeb a Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo činnosti 

orgánů činných v trestním řízení při předcházení trestné činnosti, vyhledávání nebo 

odhalování trestné činnosti nebo stíhání trestných činů nebo činnosti Správy státních 

hmotných rezerv při pořizování a hospodaření se státními hmotnými rezervami nebo 

zajišťování bezpečnosti nebo obrany České republiky, včetně smlouvy, která se týká 

zajišťování obrany České republiky, uzavřené právnickou osobou uvedenou v § 2 odst.  

Dále ke které zakladatelskou funkci vykonává Ministerstvo obrany, smlouvu, jejíž 

plnění je prováděno převážně mimo území České republiky, smlouvu uzavřenou 

adhezním způsobem, jejíž smluvní stranou je právnická osoba uvedená v § 2 odst. 1 

                                                
91 KRAUS, M. Registr smluv. Praktická příručka. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020.s.26ISBN 978-80-7380-811-2. 
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písm. e), k), l), m) nebo n), s výjimkou smluv uzavřených na základě zadávacího řízení 

podle zákona o veřejných zakázkách; smlouvy, objednávky a faktury, které se týkají 

činnosti orgánů, jejich členů a organizačních složek státu uvedených v § 8 odst. 3 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), a činnosti správců jejich kapitol; smlouvu uzavřenou na 

komoditní burze, na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, v dražbě 

nebo v aukci anebo jiným obdobným postupem, s nímž je spojen zvláštní způsob 

přechodu nebo převodu vlastnického práva,; smlouvu, jestliže výše hodnoty jejího 

předmětu je 50000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo nižší; smlouvu, která je 

uzavřena s autorem nebo výkonným umělcem v souvislosti s autorským dílem nebo 

uměleckým výkonem; 

smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného 

zdravotního pojištění a smlouvu o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací 

látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného 

Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které jsou 

uveřejňovány podle zákona o veřejném zdravotním pojištění;smlouvu, jejíž alespoň 

jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost, příspěvková 

organizace touto obcí zřízená nebo právnická osoba, v níž má taková obec sama nebo 

s jinými takovými obcemi většinovou účast;smlouvu uzavřenou veřejnou vysokou 

školou v rámci doplňkové činnosti nebo veřejnou výzkumnou institucí v rámci jiné 

činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; smlouvu, jejímž předmětem je nakládání   

s výbušninou nebo zařízením či objektem určeným k její výrobě nebo skladování; 

smlouvu, týkající se výroby nebo užití pořadu, včetně smlouvy o nabytí práv       

k užití pořadu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je Česká televize nebo Český 

rozhlas; smlouvu chráněnou bankovním tajemstvím; to neplatí, jde-li o smlouvu mezi 

bankou a osobou uvedenou v § 2 odst. 1, která se týká používání veřejných prostředků; 

kolektivní smlouvu,; 

smlouvu uzavřenou právnickou osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. k) nebo n), 

která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo 

obchodní povahu nebo za účelem výzkumu, vývoje nebo zkušebnictví, pokud tato 

smlouva byla uzavřena v běžném obchodním styku v rozsahu předmětu činnosti nebo 

podnikání uvedené právnické osoby zapsaného ve veřejném rejstříku.” 
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Povinnost zveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv neplatí podle § 3 odst.2  

zákona, pro právnickou osobu převážně působící mimo ČR a právnickou osobu založenou na 

základě jiného než českého práva.  

5.19. Obchodní tajemství a Registr smluv 
 

Jednou ze stěžejních problematik, se kterými se v souvislosti s registrem smluv 

setkáváme, je obchodní tajemství. Pojem „obchodní tajemství“ upravuje Občanský zákoník.  

Jedním z velmi diskutovaných témat bylo, zda je cena obchodním tajemstvím, a tudíž by 

nebyla povinnost zveřejňovat danou hodnotu smlouvy. Občanský zákoník v § 504 

charakterizuje obchodní tajemství následujícím způsobem: ,,Obchodní tajemství tvoří 

konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně 

nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu 

odpovídajícím způsobem jejich utajení.’’ 

A v této podobě jej převzal i zmíněný Zákon o registru smluv, v § 5, odst. 6: „Z 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv lze vyloučit metadata uvedená v odstavci 5 písm. a) 

nebo c), jsou-li tato metadata obchodním tajemstvím osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. e), k), 

l), m) nebo n), a to také tehdy, pokud by obchodním tajemstvím bylo až více takto 

uveřejněných informací zároveň.“ Pokud tedy informace naplňuje všechny vlastnosti, které 

stanovuje zákon, tak nemusí být zveřejněna v rRegistru smluv. Jedná se však o jednotlivé 

informace, obchodním tajemstvím nesmí být nikdy celá smlouva.  

Zákon o svobodném přístupu k informacím charakterizuje obchodní tajemství v §9 v 

odst. 1-2:  

,,Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne. Při 

poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje 

poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního 

tajemství.’’ 

 

Tuto problematiku je možné vnímat z různých úhlů. Z pohledu veřejné organizace, 

která je povinna zveřejňovat smlouvy a transparentně vést své finance, tak není problémem 
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uvést v metadatech vložené smlouvy její hodnotu. Z hlediska soukromého subjektu je, ale 

uvedení ceny informace, která může v konkurenčním prostředí obchodního trhu způsobit 

tomuto subjektu určité potíže. Proto musí být ve smlouvě jasně uvedeno a předem 

domluveno, jaký typ informací může být zveřejněn.  

5.20. Lhůta pro uveřejnění 
 

Zákonem určená lhůta pro zveřejnění smlouvy je nejpozději 30 dnů od podpisu 

smlouvy všemi subjekty smlouvy. Datum uzavření smlouvy je jedno z povinných metadat, 

která je nutné vyplnit, při zveřejňování smlouvy. Datum uzavření smlouvy se odvozuje od 

posledního podpisu na dané smlouvě. U objednávek může být bráno, jako datum jejího 

uzavření, odsouhlasení objednávky v rámci komunikace s dodavatelem, když je zřejmé, že je 

objednávka potvrzena. Podle §6 odst.1 zákona o registru smluv platí: ,,Smlouva, na níž se 

vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem 

uveřejnění.’’ Podle § 7 odst.1 zákona o registru smluv v platí:„nebyla-li smlouva, na niž se 

vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy 

byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.“ Na základě výše uvedeného můžeme tedy 

usoudit, že lhůta pro uveřejnění smlouvy v Registru smluv je 30 dnů až 3 měsíce. Avšak platí, 

že zveřejnění smlouvy v registru by se nemělo oddalovat a subjekt musí dokument uveřejnit.  

 

5.21. Uveřejňování v Registru smluv 

Subjekt, který má povinnost zveřejňovat jednotlivé smlouvy nad 50 tisíc korun bez DPH má 

možnost využít různé způsoby uveřejnění. V §5 odst. 3 zákona o registru se vymezuje obecně 

postup při uveřejnění smlouvy:,,Zaslání smlouvy správci registru smluv se provede na 

elektronickém formuláři do datové schránky zřízené správci registru smluv pro tento účel. 

Správce registru smluv uveřejní elektronický formulář na portálu veřejné správy.’’ 

5.22. Možnosti vkládání smluv do registru  

Prvním způsobem je využívání vkládání a anonymizace do registru smluv 

prostřednictvím odkazu https://anonymizace.gov.cz/crossroad/, kam se přihlásí kompetentní 

osoba pomocí přihlašovacích údajů, a kde může před vložením smlouvy do registru provést 

anonymizaci. Tato možnost je primárně využívána především Orgány veřejné moci mohou 

být státními orgány, či orgány samosprávy. Další možností je vkládání smluv pomocí 

https://anonymizace.gov.cz/crossroad/
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aplikace, která je vytvořena e ministerstvem kultury. Tato aplikace funguje ve webovém 

prohlížeči a umožňuje anonymizaci, vytvoření vrstvy optického rozpoznání znaků (OCR) a 

následné zveřejnění dokumentu.  Jedná se o přehlednou evidenci již vložených smluv. Je 

nutné si zajistit přihlašovací údaje k této aplikaci https://sasrk.mkcr.cz/prihlaseni.  

Další možností, jak zveřejnit smlouvu či objednávku v registru smluv je formulář, 

který poskytuje Portál veřejné správy https://portal.gov.cz/formulare/registr-smluv.cz, který je 

volně dostupný prostřednictvím webového portálu pro každého občana. Metadata, která lze 

vyplnit v elektronickém formuláři jsou:identifikace smluvních stran - název subjektu; 

identifikační číslo; adresa; právní forma smluvní strany. Nemusí se však jednat pouze o jeden 

subjekt, při plnění smluvních závazků. Je zde možnost, doplnit další subjekty právního aktu. 

Dalšími povinnými údaji jsou: informace zda se jedná o příjemce či plátce; předmět smlouvy; 

datum uzavření; číslo smlouvy; podepisující osoba; cena bez DPH; cena s DPH; cena v cizí 

měně; důvod neuvedení ceny; návazný záznam.  

Po vyplnění metadat elektronického formuláře, je tento formulář odeslán jako příloha do  

Registru smluv prostřednictvím datové schránky. Pro odeslání elektronického formuláře je 

nutné se přihlásit pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky.  Po odeslání záznamu do 

Registru smluv je do datové schránky zasláno potvrzení o tom, že smlouva je vložena. V 

tomto potvrzení o zveřejnění jsou uvedena veškerá metadata, která byla poskytnuta ze strany 

subjektu, zveřejňujícího tento záznam. Obecně lze říci, že ve všech možnostech zveřejnění 

smlouvy v registru je nutné využít datovou schránku. 

5.23. Formát OCR 

Zákon o registru smluv způsob uveřejnění vymezuje přímo v §5 odst. 1:,,Uveřejněním 

smlouvy prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového 

obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu’’. Každý elektronický dokument, 

který je vložen do Registru smluv, musí být ve formátu OCR, tedy v již výše zmíněném 

otevřeném strojově čitelném formátu.  Zákon č. 222/2015., o svobodném přístupu               

k informacím strojově čitelný formát definuje v §3 odst. 7 následovně: ,,Strojově čitelným 

formátem se pro účely tohoto zákona rozumí formát datového souboru s takovou strukturou, 

která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat z tohoto datového 

souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní struktury.’’ 

Tentýž zákon specifikuje otevřený formát v §3 odst. 8: ,,Otevřeným formátem se pro 

https://sasrk.mkcr.cz/prihlaseni
https://portal.gov.cz/formulare/registr-smluv.cz
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účely tohoto zákona rozumí formát datového souboru, který není závislý na konkrétním 

technickém a programovém vybavení a je zpřístupněn veřejnosti bez jakéhokoli omezení, 

které by znemožňovalo využití informací obsažených v datovém souboru.” 

5.23.1. Formáty elektronických dokumentů  

Rozhraní Registru smluv nabízí možnost vkládat více typů formátů elektronických 

dokumentů, jako jsou: Portable DocumetFormat (pdf), Word 92-2003 (doc), Office Open 

XML, Rich Text Format, OpenDocument Text, Plain Text. Nejčastějšími a nejpoužívanějšími 

formáty elektronických dokumentů jsou pdf a doc/docx formáty.92 

 

5.24. Typy procesů  

5.24.1. Modifikace smlouvy 
 

Kromě uveřejnění smlouvy je také možnost smlouvu modifikovat, např. změna ceny, 

adresy apod. Modifikace se provádí pomocí dalšího formuláře s názvem „Modifikace 

záznamu“. Zde je nutné vyplnit údaje: ID smlouvy, název subjektů, identifikační číslo, datová 

schránka, adresa subjektu, útvar/odbor/organizační složka, příjemce či plátce, předmět 

smlouvy, číslo smlouvy, datum uzavření, podepisující osoba, cena s DPH, cena bez DPH, 

cena v cizí měně a zvolení měny, důvod neuvedení smlouvy, navázaný záznam, přílohy, 

přílohy k odebrání. Identifikační údaje publikujícího subjektu, který odesílá formulář jsou 

doplněny automaticky prostřednictvím datové schránky.93 

 

 

5.24.2. Odebrání a přidání souboru již zveřejněného záznamu  
 

Další možností, kterou nabízí Portál veřejné správy v případě smluv je odebrání 

přílohy již zveřejnění smlouvy nebo objednávky. Ve formuláři je nutné vyplnit ID smlouvy      

a název souboru, e-mail pro potvrzení, a možnost znepřístupnit předchozí verzi 
                                                
92  Jak publikovat | Registr smluv. Úvod | Registr smluv [online]. Copyright © Ministerstvo vnitra [cit. 
11.08.2021]. Dostupné z: https://testrs.gov.cz/stranka/jak-publikovat 
93Registr smluv-Modifikace záznamu [online]. Copyright © Ministerstvo vnitra [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: 
https://portal.gov.cz/formulare/registr-smluv-modifikace-
zaznamu/online/B3D6O3FUTA34LZPCOEP4IQJTSGMRXHXGUGLLRB56. 

https://testrs.gov.cz/stranka/jak-publikovat
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záznamu.94Informace, které se vyplňují v případě, že je potřeba přidat příloha k již zveřejněné 

smlouvě jsou ID smlouvy, která je již v registru smluv a příloha.95 

5.24.3. Změna zmocněnce a zrušení zmocnění k publikaci záznamů 
 

Další funkcí je změna zmocněnce, při které je potřeba vyplnit ID datové schránky zmocněnce 

a e-mail pro potvrzení.96Při zrušení zmocnění k publikaci záznamů je nutné vyplnit ID datové 

schránky zmocněnce a jeho emailovou adres.97 

5.24.4. Znepřístupnění zveřejněné smlouvy 
 

Znepřístupnění již zveřejněné smlouvy pomocí formuláře je též možné, ale je nutné 

vyplnit opět formulář s údaji: ID smlouvy a platný e-mail pro zaslání potvrzení.98Pro každou 

provedenou změnu ve zveřejněných smlouvách je poté odesláno potvrzení do datové 

schránky. 

 

 

 

 

 

 

                                                
94 Registr smluv-odebrání [online]. Copyright © Ministerstvo vnitra [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: 
https://portal.gov.cz/formulare/registr-smluv-odebrani-
prilohy/online/N34IU6WWZKSLO5AV3WI5UKEGV3AGXBMXZP3NZXCX 
95 Registr smluv- Přidání[online]. Copyright © Ministerstvo vnitra [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: 
https://portal.gov.cz/formulare/registr-smluv-pridani-
prilohy/online/CEPMVXNBNNPMAB6T3TKK5TZPYBELYEKRENBOV3VP 
96 Portál veřejné správy-Registr smluv-zmocnění[online]. Copyright © Ministerstvo vnitra [cit. 11.08.2021]. 
Dostupné z: https://portal.gov.cz/formulare/registr-smluv-zmocneni-k-
publikaci/online/722TBSYCVZDFRBLLVUXX4UVQMJ3AOZV2XHDWWGLT 
97 Portál veřejné správy-Registr smluv- zrušení zmocnění [online]. Copyright © Ministerstvo vnitra [cit. 
11.08.2021]. Dostupné z: https://portal.gov.cz/formulare/registr-smluv-zruseni-zmocneni-k-
publikaci/online/B2XZIPP7DK6Z66AYLPSUJ74BVT5OBCKLHXMEPV3C 
98Portál veřejné správy-Registr smluv-zpřístupnění[online]. Copyright © Ministerstvo vnitra [cit. 11.08.2021]. 
Dostupné z: https://portal.gov.cz/formulare/registr-smluv-znepristupneni-
zaznamu/online/YAJAYXMKQQJOF3ZFYQ62FZNJSKBR4EIJM5Y63XHJ 
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6. Problematika anonymizace v Národním filmovém archivu 
 

V této praktické části své práce analyzuji postup anonymizace smluv v Národním 

filmovém archivu a následné uveřejňování smluv v Registru smluv. Součástí praktické části je 

také statistika typů smluv zveřejněných Národním filmovým archivem, dále počet již 

zveřejněných smluv a poměr zveřejněných objednávek a smluv v registru smluv, a to vše 

za období mezi lety 2017–2020. 

V úvodní části se zaměřím na Národní filmový archiv jako instituci, dále shrnu poslání tohoto 

specializovaného archivu, v rámci archivní soustavy v České republice patří. Zároveň popíši 

poslání této instituce.  

6.1. Národní filmový archiv 
 

Národní filmový archiv patří v archivní soustavě   mezi veřejné specializované 

archivy. Národní filmový archiv se v oblasti archivnictví řídí zákonem č. 499/2004 Sb.,           

o archivnictví a spisové službě. Tímto zákonem se řídí při uchovávání, výběru, využívání           

a evidenci archiválií. Dále se řídí také vyhláškou o spisové službě č. 259/2012 Sb.,               

o podrobnostech výkonu spisové služby. Národní filmový archiv je státní příspěvková 

organizace, která je zřízena Ministerstvem kultury České republiky.  

 

Za cíl si Národní filmový archiv primárně klade následující:„Posláním Národního filmového 

archivu je pečovat o filmové dědictví, zprostředkovávat veřejnosti jeho poznávání               

a napomáhat rozvoji českého audiovizuálního průmyslu a filmové kultury.“99 

 

Národní filmový archiv má ve svých sbírkách přes 150 miliónů metrů filmového materiálu. 

Dále také víc než 500 tisíc fotografií, více než 30 tisíc plakátů a 100 tisíc propagačních 

materiálů. Z toho vyplývá, že Národní filmový archiv neuchovává a neposkytuje pouze filmy, 

ale i další s tím související písemné archiválie100.  

 

V současné době Národní filmový archiv nabízí následující: 

 

                                                
99 O NFA – Národní filmový archiv. Národní filmový archiv – Národní filmový archiv [online]. Copyright © 
NFA, [cit. 13.07.2021]. Dostupné z: https://nfa.cz/cz/o-nas/nfa/. 
100 Tamtéž. 

https://nfa.cz/cz/o-nas/nfa/
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 „Možnost využití českých (československých) filmů a filmových materiálů a materiálů 

soudobé dokumentace, včetně odborné spolupráce např. při vyhledávání osobností, 

tematické rešerše atd., 

  možnost dobrovolného depozita existujících nebo nově vytvořených filmových děl, 

bezplatné uložení rozmnožovacích a zabezpečovacích filmových materiálů do trvalé 

archivní péče, 

 přístup ke sbírkám v rámci školních a výukových projekcí, případně jiné studijní          

a vědecké činnosti, 

 odborné konzultace, popř. odbornou spolupráci na českých i zahraničních projektech 

z oblasti ochrany, zpracování, katalogizace, výzkumu, teorie a dějin filmu a filmových 

archiválií, 

 odborné publikace, 

 aktivity filmové výchovy, 

 zastupování české kinematografie na významných mezinárodních festivalech a trzích, 

 šíření informací o možnostech finančních podpor nabízených v systémech financování 

programu MEDIA101.“ 

 

6.2. Národní filmový archiv a Registr smluv 
 

Národní filmový archiv je státní příspěvková instituce, která je podle §2, písm. c, 

povinný subjekt. Jakožto povinný subjekt má povinnost zveřejňovat smlouvy v registru 

smluv. 

 

6.3. Statistika zveřejněných smluv v NFA 
 

V následující praktické částisvé práce vyhodnocuji počty zveřejněných smluv 

v registru smluv za roky 2017–2020. Tyto smlouvy jsou zveřejněny Národním filmovým 

archivem. Zdrojem těchto dat je tabulka vedená Národním filmovým archivem, která 

primárně slouží k evidenci zveřejněných smluv, a zároveň je interním kontrolnímprvkem pro 

snadné ověření, zda je smlouva zveřejněna v registru smluv. Tyto informace lze získat také 

přímo z Registru smluv, kde je tato možnost volně k dispozici. 
                                                
101O NFA – Národní filmový archiv. Národní filmový archiv – Národní filmový archiv [online]. Copyright © 
NFA, [cit. 13.07.2021]. Dostupné z: https://nfa.cz/cz/o-nas/nfa/. 
 
 

http://nfa.cz/cz/sbirky/zpristupneni/postup-vyrizovani-zakazek/
http://nfa.cz/cz/sbirky/pece-o-sbirky/shromazdovani/
http://nfa.cz/cz/sbirky/zpristupneni/pro-badatele/
http://nfa.cz/cz/press/seznam-odborniku/
http://nfa.cz/cz/veda-a-vyzkum/publikacni-cinnost/
http://nfa.cz/cz/vzdelavani
http://nfa.cz/cz/industry/ceske-filmove-centrum/
http://nfa.cz/cz/industry/media-desk/
https://nfa.cz/cz/o-nas/nfa/
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1. graf–Počet zveřejněných smluv a objednávek za jednotlivé roky 

V prvním grafu se zabývám celkovým počtem zveřejněných smluv za jednotlivé roky. 

Do těchto počtů jsem zahrnula i zveřejněné objednávky. 

 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že nejvíce smluv bylo zveřejněno v roce 2017, a to celkem 

166 smluv. Toto navýšení nastalo z toho důvodu, že se započítává i zveřejnění smluv, které 

navazovaly na smlouvy uzavřené v roce 2016 a dřívější roky. A bylo nutné je taktéž zveřejnit. 

Určitý pokles nastává v roce 2018, kdy bylo zveřejněno 141 smluv, v roce 2019 bylo 

zveřejněno 161 smluv a v roce 2020 bylo v Národním filmovém archivu zveřejněno celkově 

156 smluv.  

Především kvůli celosvětové pandemii nemoci COVID-19se pro rok 2021 předpokládá pokles 

počtu zveřejněných smluv oproti letům předchozím. 
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2. graf–Celkový počet zveřejněných objednávek a smluv  

 

Druhý graf, který jsem vytvořila, se věnuje celkovému počtu zveřejněných objednávek 

a smluv za roky 2017–2020. 

 

Z grafu je možné odvodit, že dominantní část dokumentů zveřejněných v letech      

2017–2020 tvoří smlouvy, a to s počtem 344. Objednávek bylo za tuto stejnou dobu 

zveřejněno celkem 197. 
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3. graf–Počet smluv zveřejněných mezi lety 2017–2020 podle typu 

Třetí graf se zabývá počtem smluv dle typů zveřejněných Národním filmovým 

archivem. 

 

Z grafu je možné odvodit, že nejobvyklejším typem smlouvy, která je zveřejňována 

v Registru smluv mezi lety 2017–2020, jsou licenční smlouvy, a to s počtem 131, dále pak 

dodatky s počtem 73. Dalším častým zveřejňovaným typem smluv jsou smlouvy o dílo 

s počtem 57. Dále to jsou smlouvy o spolupráci s počtem 23. Smlouvy o poskytování služeb 

s počtem 22, kupní smlouvy s počtem 16. Nejméně jsou pak zastoupeny příkazní smlouvy.  

6.4. Software iRAS ministerstva kultury  
 

Národní filmový archiv zveřejňuje a anonymizuje smlouvy a objednávky pomocí 

softwaru, který vytvořilo Ministerstva kultury České republiky. Tento software je přímo 

nastaven k anonymizaci dokumentů a určité praktické evidenci dokumentů, které jsou 

zveřejňovány. Tento software má název iRAS v. 1.0.0-dev.de73cf9. Program zaručuje 

dostatečnou ochranu anonymizovaných údajů,kdy není možné z anonymizovaných údajů 

zpětně zjistit jakékoliv údaje, které jsou skryté pod černou vrstvou. Tento program je 

uživatelsky intuitivní a práce s ním je velmi snadná.  

131

57

11

23

22

73

16

0 20 40 60 80 100 120 140

Licenční smlouvy

Smlouvy o dílo

Příkazní smlouvy

Smlouvy o spolupráci

Smlouva o poskytování služeb

Dodatky

Kupní smlouvy

Počet smluv zveřejněných mezi lety
2017–2020 podle typu smlouvy

Počet dle typů smluv
zveřejněných mezi lety 2017-
2020



 

56 
 

 

Možnosti, které nabízí tento program, jsou následující:  

 Anonymizovat dokument PDF. 

 Evidence již zveřejněných smluv. 

 Evidence vložených smluv do programu. 

 Přímé zveřejnění smluv prostřednictvím programu v Registru smluv. 

 Bezplatné užívání programu pro státní příspěvkové organizace ministerstva kultury. 

 Napojení programu na ARES. 

 Automatické vyhledávání datové schránky subjektu. 

 Vytvoření vrstvy OCR u dokumentů. 

 Možnost vyplnění velkého množství metadat vztahujících se k uveřejňovanému 

dokumentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

6.4.1. Ukázka softwaru iRAS v. 1.0.0-dev.de73cf9: 
 

 

 

6.5. Příklady anonymizovaných údajů na zveřejňovaných dokumentech 
 

Při anonymizaci osobních údajů na smlouvách či objednávkách je nutné si primárně 

určit, o jaký typ údajů se jedná. Zda jde o citlivý osobní údaj, který je nutné anonymizovat, 

nebo že se jedná o typ údaje, který je veřejný, a pak jej není nutné anonymizovat. Tato 

ochrana je nutná toho důvodu, že při zveřejnění citlivého údaje může nastat určitá újma 

subjektu, o kterém zveřejňujeme osobní údaje.  

V této souvislosti Ministerstvo vnitra České republiky vytvořilo tabulku pro konkrétní 

příklady údajů a zároveň k tomu připojila i popisky, které jednoznačně určují, co lze 

zveřejňovat, a naopak co je citlivým údajem a je nutné jej začernit.  
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Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, 

file:///C:/Users/gajarkova/Downloads/Metodicky_navod_k_aplikaci_ZRS_-_v1-

11_leden_2021v2.pdf 
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6.5.1. Příklad č. 1–Anonymizace objednávky Národního filmového archivu 
 

Prvním příkladem je objednávka, která je častým procesním dokumentem používaným 

v Národním filmovém archivu. Národní filmový archiv disponuje elektronickým 

ekonomickým systémem Helios Green, který umožňuje generovat šablonu objednávky, která 

poskytuje všechny potřebné údaje k tomu, aby objednávka plnila zákonné požadavky. 
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V tomto případě jsou anonymizovány citlivé údaje, pod které patří odpovědná osoba 

v Národním filmovém archivu. Dále je to e-mail či telefonní číslo na tuto odpovědnou osobu.  

Takto anonymizovaná smlouva jenásledně ve formátu pdf zveřejněna v programu 

iRAS,tento pdf dokument je pomocí tohoto softwaru opatřen vrstvou OCR, která je potřebná 

při následném vyhledávání dat.  

 

6.5.2. Příklad č. 2–Anonymizovaná smlouva NFA zveřejněná v Registru smluv 
 

Národní filmový archiv vytváří různé druhy smluv, které jsou pro chod archivu jako 

takovéh onezbytně nutné. Pro příklad anonymizované smlouvy jsem vybrala nejčastější typ 

zveřejňované smlouvy v Národním filmovém archivu, a to podlicenční smlouvu. 

Jedná se o smlouvu, která legálním způsobem umožňuje uvést československé filmy 

v televizním vysílání.   
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U tohoto typu smlouvy jsou anonymizovány typy filmů i za subjekty jednající osoby. 

Cena za jednotlivé filmy je taktéž anonymizována, avšak celková hodnota musí být uvedena 

v metadatech zveřejňované smlouvy v Registru smluv.  

Dále zde vidíme odlišnou možnost anonymizace, a to přímo v tomto dokumentu 

v původním formátu ve doc/docx, kde jsou údaje vykřížkovány.  

I v tomto případě je smlouva zveřejněna pomocí softwaru ministerstva kultury iRAS 

v. 1.0.0-dev.de73cf9. 
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8. Závěr 
 

Cílem práce bylo uceleným způsobem popsat vývoj problematiky týkající se Registru 

smluv v České republice. Zároveň se pokusit sjednotit aktuální informace o Registru smluv, 

včetně zachycení jeho vzniku, legislativního vývoje, možností zveřejňování smluv, 

obchodního tajemství a typů zveřejňovaných dokumentů. 

Dále jsem v mé práci krátce načrtla vývoj eGovernmentu v České republice od 90. let 

po současnost. V práci jsem také analyzovala zákon č. 365/2001 Sb., o informačních 

systémech veřejné správy v souvislosti s elektronizací veřejné správy u nás. Dále pak jsem se 

zabývala problematikou ochrany osobních údajů také v souvislosti s Registrem smluv. 

Zásadním benefitem, který přinesl Registr smluv je na prvním místě zvýšení 

transparentnosti hospodaření institucí se státními financemi. Díky registru máme též určitý 

přehled o firmách, které spolupracují se státními institucemi. Registr smluv za dobu své 

existence ukázal, že co bylo nejdříve chápáno jako velká komplikace, je dnes považováno za 

moderní krok, který je obecně vnímán kladně. 

Za určitý negativní bod považuji spíše chaotičnost zavedení tohoto registru do praxe, 

způsobené nově vzniklými otázkami, na které nebylo snadné úplně zodpovědět. Což se 

projevuje i tím, že i v současné době existují různá právní stanoviska v souvislosti 

s problematikou Registru smluv.  Příčinou této chaotičnosti bylo vytvoření zákona, který byl 

příliš obecný a neupřesňoval některá stanoviska. Postupem času se však situace inovovala se 

vznikem Metodického návodu k aplikaci zákona o registru smluv, který je volně dostupný na 

odkaze:https://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d, Tak se 

díky této metodice se  více objasnilo fungování Registru smluv.  

Česká republika v elektronizaci služeb veřejné správy často zaostává, v porovnání s 

jinými státy Evropské unie. Stále je problematické prosadit některé kroky k další 

elektronizaci, a tak se digitalizace služeb u nás stala velmi zdlouhavým procesem. Nelze se 

však plně porovnávat s jinými státy, jelikož historický a politický vývoj má každý stát jiný. Je 

ale nutné přizpůsobit tyto služby poměrům České republiky a především se zaměřit na 

edukaci občanů všech věkových kategorií, tedy i těch starších, kterým může znalost 

elektronických služeb poskytovaných veřejnou správou přinést zlepšení kvality jejich života.  

V praktické části práce jsem se zaměřila na téma problematiky anonymizace smluv v 

Národním filmovém archivu z let 2017-2020. Tato analýza dostupných informací z Registru 
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smluv ukázala, že se v Národním filmovém archivu nejvíce uveřejňovaly smlouvy v roce 

2017 (166) a nejméně v roce 2018 (141 smluv a objednávek). Další výsledkem analýzy byl 

celkový počet zveřejněných objednávek a smluv objednávek. Mezi lety 2017-2020 bylo 

zveřejněno celkově nejvíce smluv (344) a objednávek bylo celkově zveřejněno ve stejném 

časovém období 197.  

Dále jsem se v praktické práci zaměřila na počet zveřejněných smluv mezi lety     

2017-2020 dle typu smluv. Z těchto výsledků bylo zjištěno, že nejčastějším typem 

zveřejňované smlouvy byly licenční smlouvy, dále smlouvy o dílo, dodatky smlouvy o 

spolupráci, smlouvy o poskytování služeb (22), kupní smlouvy (16) a příkazní smlouvy (11). 

V této části mé práce jsem také ukázala využití softwaru vytvořeného Ministerstvem 

kultury České republiky název iRAS v. 1.0.0-dev.de73cf9, který slouží k anonymizaci a 

k zveřejňování smluv v Registru smluv. Obsahuje ale i další funkce jako jsou například 

evidence již zveřejněných smluv, evidence vložených smluv do programu, přímé zveřejnění 

dokumentu prostřednictvím programu, bezplatné užívání tohoto programu, napojení programu 

na ARES, propojení s informačním systémem datových schránek, vytvoření vrstvy OCR u 

dokumentů, možnost vyplnění velkého množství metadat vztahující se k uveřejňovanému 

dokumentu. 

V praktické části jsem se zaměřila také na praktickou anonymizaci konkrétní smlouvy 

a objednávky. A vysvětluji zde, které informace je nutné dle legislativy anonymizovat.  Dále 

jsou zde uvedeny možnosti anonymizace, jako je začerňování, či přímo vykřížkování údajů. 

V oblasti anonymizace dokumentů a zveřejňování dokumentů v Národním filmovém archivu 

je do budoucnosti vhodné napojit informační systém Registru smluv na elektronický systém 

spisové služby. Prostřednictvím elektronického systému spisové služby by docházelo 

k anonymizaci a následnému přímému zveřejnění dokumentu v Registru smluv. 
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