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Smlouva o poskytování služeb 
 

Číslo smlouvy objednatele: S-5491/FIN/2021 

Číslo smlouvy dodavatele: CRSIS/2020023 

 

 

Středočeský kraj 
sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČ: 70891095 

DIČ: CZ70891095 

Identifikátor datové schránky: keebyyf 

zastoupený: Ing. Věslav Michalik, CSc. - náměstek hejtmanky pro oblast 
financí, dotací a inovací 

 

 

na straně jedné 

 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

Public data s.r.o. 

na straně druhé 

 

 

sídlo: Nové Sady 988/2, 602 00 Brno   

IČ: 08116342  

DIČ: CZ08116342  

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 111963 

zastoupená: Daniel Jirušek   

tel.:  

e-mail:   

číslo účtu: 
identifikátor datové schránky: s8439va 

 

(dále jen „dodavatel“)  
 

(objednatel a dodavatel dále společně jen „strany“ nebo jednotlivě jen „strana“) 
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Čl. I 
Úvodní ustanovení 

1) Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 
s použitím příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novel, jako 
i některými dalšími zvláštními právními předpisy upravujícími závazné podmínky ve vztahu k 
předmětu plnění této smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a objednatelem. 

2) Strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době 
uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně. 

3) Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy. 
4) Dodavatel je povinen strpět uveřejnění této smlouvy a jejích případných dodatků dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o registru smluv“). 

5) Smluvní strany jsou povinny neprodleně si vzájemně sdělovat informace, které mohou mít vliv 
na plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Dodavatel je povinen upozorňovat objednatele 

bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k 
poskytování služeb, jakož i na jakékoli jiné okolnosti, které by mohly způsobit zmaření řádného 
a včasného poskytování služeb či by vedly ke vzniku škody. Pokud objednatel i přes upozornění 
na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá dodavatel za případnou škodu tím vzniklou. 

6) Objednatel se zavazuje, že dodavateli za poskytnuté služby uhradí odměnu dle dalších 
ustanovení této smlouvy. 

7) Neprodleně po zveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv informuje 
objednatel dodavatele, že smlouvu zveřejnil a ta tím nabyla účinnost. 

8) Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli pro poskytování služeb dle této smlouvy 
potřebnou součinnost. 

9) Pokud objednatel neposkytne potřebnou součinnost dohodnutou v této smlouvě, má 
dodavatel právo na posunutí stanovených termínů o čas, po který nemohl dodavatel pracovat 
na plnění předmětu smlouvy. 

10) Objednatel není povinen čerpat z této smlouvy. V takovém případě se nejedná o porušení 
smluvních podmínek a dodavateli nevzniká žádný nárok. 

 

Čl. II 
Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je poskytnutí pravidelného monitoringu všech smluv uzavřených 
příspěvkovými organizacemi zřizovanými Středočeským krajem (dále jen „PO SK“), které jsou 
uveřejněny v informačním systému registru smluv (ISRS), včetně identifikace takových 
nesrovnalostí, které indikují na porušení zákona o registru smluv a mohou vést ke zrušení 
smlouvy dle § 7 tohoto zákona (dále jen „Monitoring“).  

2) Monitoring bude přístupný online prostřednictvím informačního systému dodavatele dle čl. 
V této smlouvy. 

3) Podrobný popis předmětu smlouvy je uveden v příloze č. 1. 
 

Čl. III 
Termín a místo plnění 

1) Práce na realizaci předmětu této smlouvy budou zahájeny neprodleně po nabytí účinnosti 
smlouvy. 

2) Monitoring smluv bude zprovozněn v požadovaném rozsahu do jednoho měsíce od data 
účinnosti smlouvy.  

3) Poskytování služby monitoringu se sjednává na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022. 



 

3/9 

4) Místem plnění smlouvy je sídlo objednatele Zborovská 11, 150 21 Praha 5. případně další 
místa, která objednatel určí (s ohledem na předmět plnění smlouvy). 

 

Čl. IV 

Smluvní cena, platební podmínky 

1) Smluvní strany se dohodly na ceně za řádně poskytnuté služby a to následovně: 

Služba 
Cena cel-

kem 
DPH Cena s DPH 

Monitoring smluv uzavřených příspěvkovými organiza-
cemi Středočeského kraje uveřejněných v ISRS na období 
do 31. 12. 2022 

96.000 Kč 20.160 Kč 116.160 Kč 

2) Další služby nad rámec předplaceného rozsahu budou dodavatelem poskytnuty na základě 
samostatné objednávky a fakturovány po odsouhlasení rozsahu a řešení objednatelem. Pro 
tyto případy platí cena 900,- Kč bez DPH / 1h prací. 

3) Součástí sjednané ceny jsou i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 
nákladů.  

4) Dodavatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. 
5) Strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je dodavatel od okamžiku 
nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této 
skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

6) Podkladem pro úhradu smluvní ceny je daňový doklad (dále též „faktura“) předložená 
dodavatelem objednateli za podmínek daných touto smlouvou. 

7) Cena za poskytované služby dle bodu 1) tohoto článku je splatná měsíčně v poměrné výši 
k celkovému počtu měsíců, po kterou má být služba poskytována, a to vždy po skončení 
příslušného období na základě faktury předložené objednateli do 15. dne kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, za který se faktura vystavuje. 

8) Je-li plnění prováděno pouze po určitou část měsíce, pak se fakturovaná částka za tento 
měsíc sníží v poměru k počtu dní v měsíci, ve kterých k plnění došlo. 

9) Splatnost faktur je 30 dní od jejího doručení objednateli. 
10) Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Dodavatel je 

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 
11) Veškeré faktury vystavené dodavatelem dle této smlouvy musí mít všechny náležitosti 

daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Všechny faktury budou dále obsahovat zejména následující údaje: 

a) číslo a název této smlouvy a označení případných dodatků smlouvy; 

b) popis plnění dodavatele; 
c) u prací nad rámec předplaceného rozsahu dle čl. IV. odst. 2 také objednávka a odsouhlasený 

rozsah provedených činností. 
12) Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované 

náležitosti, případně obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté 
ve smlouvě s tím, že nová doba splatnosti opravené faktury začíná znovu běžet ode dne jejího 
doručení objednateli. 

13) Cena je považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve 

prospěch účtu dodavatele. Pokud dodavatel uvede na faktuře odlišný bankovní účet, než je 
uveden v záhlaví této smlouvy, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet 
uvedený na faktuře. 

14) Dodavatel prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců, a zavazuje se po dobu 
trvání této smlouvy řádně a včas platit DPH. Pokud finanční úřad vyzve objednatele k placení 
DPH nezaplacené dodavatelem při realizaci této smlouvy se dodavatel zavazuje zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající nezaplacenému DPH. 
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Čl. V 

Podmínky využívání služeb 

1) Dodavatel je autorem informačního systému s názvem CRSIS (dále jen „Databáze“); Databáze 
obsahuje alespoň informace o smlouvách zveřejněných v registru smluv Ministerstva vnitra. 

2) Dodavatel k Databázi vykonává veškerá majetková autorská práva, včetně práv pořizovatele 
elektronické Databáze. Dodavatel zároveň prohlašuje, že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a 
je schopen řádně plnit závazky v ní obsažené. 

3) Objednatel je oprávněn užívat Databázi v souladu s podmínkami této smlouvy. 
4) Objednatel na základě smlouvy o poskytnutí služeb nezískává do vlastnictví licenci k Databázi.  
5) Pokud Databáze nebude splňovat podmínky podle této smlouvy, považuje se vzniklá situace za 

vadu Databáze a objednatel je oprávněn vadu reklamovat. 
6) Objednatel je oprávněn reklamovat vadu jakýmkoliv způsobem. Za objednatele jsou oprávněni 

reklamovat vadu příslušní pověření zaměstnanci objednatele. Dodavatel je povinen přijetí 
reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. 

7) Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad 
dodavateli. 

8) Dodavatel je povinen odstranit vadu Databáze nejpozději do 10 pracovních dnů od okamžiku 
oznámení reklamace objednatelem. Nesplní-li dodavatel povinnost odstranit vady způsobem 
a ve lhůtě podle předchozí věty, je objednatel oprávněn zajistit si náhradní plnění na náklady 
dodavatele u jiné osoby. 

9) Dodavatel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či 
nikoliv. Prokáže-li-se však kdykoliv později, že uplatnění vady objednatelem nebylo oprávněné, 
tj. že dodavatel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit dodavateli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

10) Objednatel je povinen poskytnout dodavateli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
11) Do odstranění vady nemusí objednatel platit dosud nezaplacenou část ceny a případnou 

příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 
 

Čl. VI. 
Odpovědnost za škodu 

1) Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů 
a této smlouvy. Obě strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci vzniklých škod.  

2) Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku neúplného, věcně nesprávného 
nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. Žádná ze smluvních stran není 
odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
v důsledku nastalých okolností vylučujících odpovědnost. 

3) Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé 
okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují vyvíjet maximální úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost. 

4) Obě smluvní strany odpovídají za škodu, kterou způsobí druhé straně porušením svých 
povinností dohodnutých touto smlouvou při provádění předmětu plnění této smlouvy a za 
podmínek daných touto smlouvou či povinností, které vyplývají už ze samotného předmětu 
plnění smlouvy. 

5) Dodavatel neodpovídá za škodu vzniklou nesprávným provozováním Databáze v rozporu s 
technickými podmínkami a uživatelskou dokumentací.  
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Čl. VII 
Sankční ujednání 

1) Pro případ prodlení dodavatele s plněním předmětu smlouvy zaplatí dodavatel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní 
pokuta je splatná do 30 dnů od písemného uplatnění. 

2) Smluvní strany sjednávají pro případ porušení povinnosti o zachování mlčenlivosti dle čl. IX 
této smlouvy smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ. Smluvní pokuta je spatná do 
30 dnů od písemného uplatnění. 

3) V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury dodavateli podle čl. IV, je 

objednatel povinen zaplatit dodavateli zákonný úrok z prodlení z fakturované částky za každý 
den prodlení dle aktuálně platné legislativy (nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ze dne 16. října 
2013 či následným předpisem). 

 

Čl. VIII 
Ukončení smlouvy 

1) Platnost této smlouvy může být předčasně ukončena: 
a) písemnou dohodou smluvních stran; 
b) písemnou výpovědí smlouvy podanou objednatelem, a to i bez udání důvodu; 
c) odstoupením objednatele od smlouvy v případě jejího opakovaného (tj. minimálně 2x) 

porušení ze strany dodavatele nebo podstatného porušení ze strany dodavatele; 
d) výpovědí dodavatele, pokud bude objednatel přes písemné upozornění dodavatele 

déle než 60 dnů od písemného upozornění v prodlení s plněním své platební povin-
nosti vůči dodavateli. 

2) Za podstatné porušení smlouvy ze strany dodavatele se považuje zejména prodlení dodavatele 
s předáním předmětu plnění či jeho části delší než 30 dnů, porušení jakékoliv povinnosti 
dodavatele vyplývající ze smlouvy a její nesplnění ani v dodatečné lhůtě (alespoň 5 dnů), 
kterou objednatel dodavateli poskytl (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti). 
Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele není spojeno s uložením jakékoliv sankce k jeho 

tíži. 
3) Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, 

ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně. 
4) Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 

od smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedené v záhlaví této smlouvy nebo 

prostřednictvím datové schránky. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy se 
považuje za doručené 10. dnem od jejího uložení u provozovatele poštovních služeb, resp. 
výslovným odmítnutím přijetí odstoupení druhou stranou. 

 

Čl. IX 

Ochrana obchodního tajemství a mlčenlivost 

1) Za důvěrné informace se považují veškeré obchodní a technické informace, které byly jednou 
ze smluvních stran sděleny jiné smluvní straně a jsou označeny jako obchodní tajemství. 
Dodavatel prohlašuje, že veškeré obchodní a technické informace vztahující se k předmětu 
smlouvy jsou kumulativně konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v obchodních 
kruzích nedostupné a náležející do vlastnictví dodavatele jako obchodní tajemství. 

2) Obě smluvní strany se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných 
informacích, o nichž se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, a to po dobu účinnosti této 
smlouvy a dále tři roky po jejím skončení, pokud se důvěrné informace nestanou veřejně 
známými bez zavinění některé ze smluvních stran. 

3) Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace nepoužijí k jiným účelům než k plnění dle této 
smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a že budou zajišťovat jejich 
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ochranu přiměřeným způsobem. V případě, že dodavatel využije k realizaci plnění smlouvy 
třetí stranu, pak odpovídá za takové plnění, jako by plnil sám. 

 

Čl. X 

Platnost a účinnost smlouvy 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. 

2) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2022 

 

Čl. XI 
Závěrečná ustanovení 

1) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání stran a nahrazuje veškeré předchozí ústní i písemné 
dohody a ujednání mezi stranami, týkající se předmětu této smlouvy. 

2) Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě, popřípadě též ukončení této smlouvy musí mít 
písemnou formu a musí být podepsané oběma stranami. Případné dodatky k této smlouvě 
budou vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený 
dodatek měl vždy číslo nižší než dodatek pozdější. 

3) Nadpisy článků použité v této smlouvě slouží k usnadnění orientace a nemají vliv na její 
interpretaci. 

4) V případě, že tato smlouva z jakéhokoliv důvodu zanikne, zavazují se strany vyrovnat si do 

60 (slovy: šedesáti) kalendářních dnů ode dne zániku této smlouvy veškeré dosud 
nevypořádané vzájemné závazky, které jim v období platnosti této smlouvy vznikly. Zánik této 
smlouvy taktéž nemá vliv na existenci nároků na náhradu škody a/nebo smluvní pokuty, pokud 

tento nárok vznikl za dobu trvání této smlouvy. 
5) Pokud by bylo zjištěno, že jakékoli ustanovení smlouvy o poskytnutí služby nebo těchto 

obchodních podmínek odporuje platným předpisům, učiní smluvní strany bez zbytečného 
prodlení vše pro to, aby se takovéto ustanovení nahradilo ustanovením, které je svým 
obsahem co možná nejblíže shodné s ustanovením neplatným, avšak předpisům neodporuje. 

6) Tato smlouva se vyhotovuje v českém jazyce ve dvou stejnopisech, které mají stejnou platnost 
a závaznost, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.  

7) Strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a shledaly, že její obsah 
přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým 
jednáním sledovaly, a proto ji níže, jako správnou podepisují. 

 

 

 

 

 

 

V Brně, dne  V Praze, dne  

 

 

 

…………………………………     ......…….……………….……… 

Public data s.r.o. Středočeský kraj 
Daniel Jirušek Ing. Věslav Michalik, CSc.  

    

Daniel Jirušek
Digitálně podepsal 

Daniel Jirušek 

Datum: 2021.09.01 

20:44:19 +02'00'
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Příloha č. 1 Specifikace předmětu smlouvy 

 

1) Monitoringem smluv se rozumí analýza všech uveřejněných smluv v IS RS jejichž uveřejňova-
telem nebo smluvní stranou je příspěvková organizace Středočeského kraje (dále jen „PO SK“) 
a soulad těchto smluv se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti někte-
rých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv). 

2) Monitoring smluv bude realizován na všech PO SK. Seznam PO SK bude dodán při realizaci 
zakázky a může být aktualizován po dobu účinnosti této smlouvy. 

3) Účelem pravidelného monitoringu je identifikace všech definovaných nesouladů ve zveřejně-
ných smlouvách, přičemž nesouladem se rozumí rozpor se zákonem o registru smluv a rozho-
dujícím faktorem pro vyhodnocení nesouladu je dopad tohoto nesouladu na platnost smlouvy 
(dle § 7 zákona o registru smluv). 

4) Výsledkem monitoringu musí být dvě oddělené databáze (tabulky): 
1) Všechny smlouvy uveřejněné v RS, jejichž uveřejňovatelem nebo smluvní stranou jsou 

PO SK. 

2) Všechny identifikované nesoulady ve smlouvách, jejichž uveřejňovatelem nebo 
smluvní stranou jsou PO SK. 

5) Seznam nesouladů musí být typizován a tato typizace nesouladů musí být objednateli vždy 
k dispozici.  

6) Typizaci nesouladů provede dodavatel dle návrhu v příloze č. 2, přičemž tyto nesoulady může 
upravit za účelem jejich zpřesnění, a to vždy v souladu s aktuální legislativou, metodickým ná-
vodem provozovatele registru smluv a požadavky objednatele. 

7) O jakýchkoliv změnách v typizaci nesouladů musí být objednatel neprodleně informován a 
změny nesmí být v rozporu s požadavky objednatele a účelem monitoringu dle bodu 3 této 
přílohy.  

8) Objednatel je oprávněn požadovat úpravy v typizaci nesouladů, a to v takové míře, aby moni-
toring smluv plnil účel dle bodu 3. 

9) Typizované nesoulady musí být tříděny dle míry závažnosti zjištěného nesouladu.  
10) Mírou závažnosti zjištěného nesouladu se rozumí jeho možný dopad na platnost smlouvy.  
11) Třídění dle míry závažnosti zjištěných nesouladů provede dodavatel, přičemž vychází z návrhu 

v příloze č. 2. Při úpravách třídění míry závažnosti se postupuje obdobně jako v bodě 6, 7 a 8 
této přílohy. 

12) Výsledkem monitoringu tedy musí být data, která lze otevřít a dále zpracovávat v tabulkovém 
procesoru MS Excel. Monitoring je předáván pověřeným zaměstnancům KUSK pomocí vzdále-
ného přístupu. V případě výpadku je možné také předání e-mailem.  

13) Databáze (tabulka/seznam) všech smluv, kdy uveřejňovatelem nebo smluvní stranou je PO SK, 
musí obsahovat nejméně tyto povinné údaje: 

- Datum a čas uveřejnění (platné verze), 
- datum uzavření smlouvy, 
- hodnota smlouvy, 

- předmět smlouvy, 
- ID Smlouvy, 

- uveřejňovatel, 
- smluvní strana(y), 
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- funkční odkaz do záznamu smlouvy v IS RS, 
- věcně příslušný odbor, 
- informaci zda byl nalezen nějaký nesoulad, kterému je potřeba věnovat pozor-

nost. 

14) Databáze (tabulka/seznam) všech smluv, u nichž byly identifikovány nesoulady se zákonem o 
registru smluv s vyznačením typu a míry závažnosti nalezeného nedostatku, jejichž  uveřejňo-
vatelem nebo smluvní stranou je příspěvková organizace Středočeského kraje. Tato databáze 
musí obsahovat: 

- Datum uveřejnění smlouvy, 
- datum uzavření smlouvy, 
- lhůta, ve které je možno opravit záznam v IS RS, tak aby nedošlo ke zrušení 

smlouvy, 

- ID smlouvy, 

- funkční odkaz do záznamu smlouvy v IS RS , 
- dotčená příspěvková organizace Středočeského kraje (ať uveřejňovatel či 

smluvní strana), které se nesrovnalost týká, 
- smluvní strany mimo dotčenou PO (druhá a další smluvní strana, případně uve-

řejňovatel). Jestliže je smlouva uzavřena mezi dvěma a více PO SK, pak bude 
nesoulad zachycen duplicitně. V prvním případě bude za dotčenou PO označen 
uveřejňovatel a ve druhém (respektive v dalších případech za situace smlouvy 
mezi více než dvěma PO SK) bude za dotčenou PO označena neuveřejňující PO 
SK. 

- typ nesouladu (stručný popis zjištěného nesouladu) – vždy by se mělo jednat 
o jedinečný název (kód), 

- míra závažnosti zjištěného nesouladu, 
- podrobnější popis chyby, je-li to účelné, 
- datum a čas uveřejnění platné verze smlouvy 

- cena nebo hodnota předmětu smlouvy, 
- předmět smlouvy. 

15) Součástí předmětu zakázky je změna parametrů monitoringu, pokud se během trvání zakázky 
změní metodika provozovatele Registru smluv nebo dojde k novelizaci zákona o registru smluv 
a tím dojde i ke změnám, jakým mají být smlouvy správně do Registru smluv vkládány. 

16) Monitoring smluv bude zprovozněn v požadovaném rozsahu do jednoho měsíce od data účin-
nosti smlouvy. Během trvání smluvního vztahu poskytuje metodickou pomoc pro práci s daty, 
s jejich interpretací a zodpovídá dotazy technického charakteru, týkající se metodiky vyhodno-

cování dat. V případě zjištěných nepřesností ve vyhodnocování dat, provede dodavatel na žá-
dost Krajského úřadu Středočeského kraje neprodleně takové úpravy monitoringu, aby byla 
obdržená data přesná, kompletní, přehledná a umožňovala další zpracování. 

17) Monitoring je prováděn nad daty z registru smluv nejméně jednou za 14 dnů. 
18) Nezbytnou součástí monitoringu je i uvedení přesného data a času, ke kterému byl monitoring 

proveden. 
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Příloha č. 2. Navrhovaná typizace nesouladů dle míry jejich závažnosti 
 

1) Nesoulady bez dopadu na platnost a účinnost smlouvy uveřejněné v RS (např. chyby 
formálního charakteru) 

2) Nesoulady, které nelze jednoznačně vyhodnotit z důvodu uplatnění možných výjimek 
ze zákona o registru smluv, avšak existuje zvýšené riziko, že nesoulad může mít za ná-
sledek uplatnění příslušných ustanovení zákona o registru smluv, týkající se zrušení 
smlouvy od počátku. Jedná se například o: 

- strojová nečitelnost jen některých příloh, 
- nulová hodnota smlouvy, 
- krátký nebo nedostatečně specifikovaný předmět smlouvy (např. je-li v před-

mětu smlouvy uvedeno pouze „objednávka“, „smlouva“), 
- příliš nízký počet textových znaků v některé příloze (příloha může být strojově 

čitelná jen z části), 
- Významný nesoulad názvu smluvní strany s údaji v ARES, 

- chybějící nebo nesprávný formát IČ, 
- budoucí uzavření smlouvy (indikuje na nesprávně vyplněný datum uzavření 

smlouvy), 

- cena s DPH je menší než cena bez DPH, 
- uveřejnění smlouvy po více než 30 dnech od uzavření, 
- modifikace smlouvy po více než 3 měsících od data uzavření, 

3) Smlouvy, které nebyly uveřejněny v souladu s registrem smluv a je potřeba provést 
jejich nápravu. Např. situace, kdy nebyla příloha smlouvy (uzavřené od 1.7.2017) uve-
řejněna ve strojově čitelném formátu a neexistuje v daném záznamu jiná, strojově či-
telná, příloha. 

4) Neplatné smlouvy. Tedy smlouvy, které byly uveřejněny po 3 měsících od data jejich 
uzavření nebo smlouvy, které byly identifikovány dle bodu 3 tohoto článku, avšak ne-
byla provedena jejich oprava. 

 


