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Zveřejňování smluv na internetových stránkách městyse
I.

Zastupitelstvo bere na vědomí návrh usnesení zastupitele ing. Münzbergera o
zveřejňování smluv na internetových stránkách městyse Liteň

II.

Zastupitelstvo schvaluje, že úřad městyse Liteň bude povinně zveřejňovat aktuálně
platné dlouhodobé smlouvy (termín do 1. 6. 2015) a nově podepisované smlouvy do
dvou pracovních dnů od podpisu smluvními stranami (od 2. 3. 2015).

III.

Zastupitelstvo schvaluje, aby všechny nově uzavírané smlouvy, které předkládá
městys, obsahovaly položku, v níž obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním.

IV. Zastupitelstvo ukládá:
a. Starostovi ing. Horákovi určit do týdne od data zasedání dva stálé
zaměstnance úřadu, kteří budou vyškoleni ke vkládání dat do internetového
systému a budou zodpovědní za provádění aktualizací.

b. Ing. Münzbergerovi zajistit proškolení zaměstnanců (vkládání dat na web)
Zdůvodnění:

Na předchozím zasedání zastupitelstva byl předložen návrh zveřejňovat všechny aktuálně
platné a nově podepisované smlouvy, který však nebyl schválen. Z diskuse zazněl názor, že
není návrh konkrétněji rozebrán. Níže je podrobněji specifikováno, jaké smlouvy a za jakých
podmínek zveřejnit tak, aby nedošlo k rozporům se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím. Ke zveřejňování lze využít registr smluv na Portálu veřejné správy.
Tento registr v současnosti využívá řada obcí, kraje i ministerstva.
Nově uzavřené smlouvy
Navrhuji, aby úřad Městyse zveřejňoval prostřednictvím internetových stránek všechny
nově uzavřené smlouvy s výjimkou těchto:
pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti,
jednotlivé smlouvy s fyzickými osobami nepodnikateli uzavírané v rámci „běžného
obchodního styku” (např. dodávky energií, přípojky kanalizace a vodovodu, nájemní
smlouvy uzavřené s fyzickými osobami jako nepodnikateli, atd.),
jednotlivé smlouvy na pronájem hrobů,
poskytování sociálních služeb opatrovnictví,
dohody o rekvalifikaci ve smyslu § 109 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a
smlouvy o sociálních službách ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách,
smlouvy nezveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím (např. smlouvy zpravodajských služeb či další smlouvy související s
potenciálním ohrožením bezpečnosti státu),
technické předlohy, návody, výkresy, projektová dokumentace, modely, způsob
výpočtu jednotkových cen, vzory a výpočty.
Anonymizovat (začernit) je třeba údaje obsahující obchodní tajemství, které byly výslovně
označeny jako obchodní tajemství ze strany soukromoprávního subjektu a které naplňují i
následující znaky:
cenová kalkulace (nikoli však samotný údaj o ceně)
technické řešení předmětu smlouvy (např. projektová dokumentace)
skutečnosti obchodní povahy – seznamy zákazníků, nákupní prameny, bilance,
obchodní plány,
obrat jednotlivých provozoven podniku
skutečnosti výrobní povahy – zvláštní výrobní metody, nepatentované vynálezy,
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modely, výsledky pokusů
skutečnosti technické povahy – technické výkresy, projektová dokumentace

Anonymizovat (začernit) je třeba dále údaje týkajících se ochrany osobních údajů dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tak, aby nebylo možné konkrétně identifikovat
osobu. Jedná se zejména o:
jméno a adresa fyzické osoby
rodné číslo u fyzických osob
údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, údaje o platu
zaměstnance (vyplývá taktéž z neuveřejňování pracovních smluv)
Obdobně je třeba anonymizovat osobní identifikaci smluvní strany u fyzické osoby
nepodnikatele.
U hromadných smluv, kde se mění pouze údaje smluvní strany, se bude zveřejňovat pouze
jedna vzorová smlouva. Např. se jedná o smlouvy k přípojkám na kanalizaci či vodovodu. U
těchto smluv postrádá smysl zveřejňovat každou zvlášť.
Aktuálně platné dlouhodobé smlouvy
Obecní úřad zajistí zveřejnění již uzavřených dlouhodobých smluv (např. svoz odpadu,
nájemní smlouvy, atd.). Skenování a zveřejnění těchto smluv bude pro úřad časově
náročnější. Jednou z možností je přijmout na tuto činnost brigádníka (či zaměstnance obce),
který bude placen z rozpočtu určeného na internetové stránky (celková schválená částka na
rok 2015 je 50.000 Kč). Pravidla pro zveřejnění dlouhodobých smluv vycházejí z výše
uvedených podmínek pro zveřejnění nově uzavřených smluv.
Položka o zveřejnění
Součástí návrhu je, aby všechny nově uzavírané smlouvy obsahovaly položku, v níž obě
smluvní strany souhlasí se zveřejněním.
Odpovědnost za vkládání dat a aktualizaci internetových stránek
Aby vkládání smluv a aktualizace internetových stránek řádně fungovaly, je třeba určit
kompetentní osoby, které budou za tuto činnost odpovědny. Návrh počítá s tím, že p.
starosta určí dva zaměstnance úřadu, kterým bude po zaškolení tato činnost svěřena.

Finanční
dopad na
rozpočet:

V roce 2015 max. 50.000 Kč (v rozpočtu již zohledněno).
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