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Článek 1. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 Každá smlouva (smlouvou se rozumí i právní úkon nazvaný jako dohoda), uzavřená 

Městskou části Praha-Kunratice jako smluvní stranou (účastníkem dohody) a zaevidovaná 

v elektronické evidenci smluv bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městské 

části Praha-Kunratice, pokud tato pravidla nestanoví jinak. 

1.2 Každá smlouva se zveřejňuje vždy v plném rozsahu (celý obsah smlouvy), včetně příloh a 

dodatků, pokud není v těchto pravidlech stanoveno jinak. 

1.3 Zveřejněním smlouvy se rozumí zpřístupnění jejího obsahu neomezenému okruhu osob 

prostřednictvím Internetu. 

1.4 Za zveřejnění smlouvy odpovídá sekretariát, který smlouvu zaevidoval do elektronické 

evidence smluv. 

 

Článek 2. 

SOUHLAS SMLUVNÍCH STRAN SE ZVEŘEJNĚNÍM 
(zveřejňování smluv uzavřených po nabytí účinnosti těchto Pravidel) 

 

2.1 Do návrhu textu každé smlouvy uzavírané mezi Městskou části Praha-Kunratice a smluvním 

partnerem, který je právnickou osobou, po dni nabytí účinnosti těchto Pravidel, vyjma 

smluv, které podle těchto pravidel nemohou být zveřejňovány, musí být navrženo smluvní 

ujednání následujícího znění: „Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva 

byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-

Kunratice“ vedeném městskou části, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 

smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně 

souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních 

webových stránkách Městské části Praha-Kunratice na síti Internet (www.praha-

kunratice.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že 

skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §§ 504 a 

2985 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich 

užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.“ 

2.2 V případě, že smluvní partner – právnická osoba nebude souhlasit s vložením textu podle 

odstavce 2.1 do smlouvy, bude smlouva zveřejněna příp. zpřístupněna výhradně za podmínek 

uvedených v Článku 3. těchto Pravidel. 

2.3 Do návrhu každé smlouvy uzavírané mezi Městskou části Praha-Kunratice a smluvním 

partnerem, který je fyzickou osobou podnikající, přičemž smlouva se týká podnikatelské 

činnosti smluvního partnera, po dni nabytí účinnosti těchto Pravidel, vyjma smluv, které 

podle těchto pravidel nemohou být zveřejňovány, musí být navrženo ujednání tohoto znění: 

„Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 

nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedenou městskou 

části Praha-Kunratice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 

označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva 

může být bez jakéhokoli omezení, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě 

uvedených, zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městské části Praha-Kunratice na 

síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. 

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu §§ 504 a 2985 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném 

znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 

podmínek.“ 

http://www.praha-kunratice.cz/
http://www.praha-kunratice.cz/
http://www.praha-kunratice.cz/
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2.4 V případě, že smluvní partner – fyzická osoba podnikající nebude souhlasit s vložením textu 

podle odstavce 2.3 do smlouvy, bude jí navrženo, aby do smlouvy bylo vloženo následující 

ujednání užšího rozsahu: „Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla 

uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha-Kunratice“ 

vedeném městskou částí, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 

číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato 

smlouva může být bez časového omezení zveřejněna na oficiálních webových stánkách 

Městské části Praha-Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech 

případných příloh a dodatků, po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou 

identifikaci smluvního partnera. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §§ 504 a 2985 zák. č. 89/2012 Sb. 

Občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoli dalších podmínek.“ Pokud smluvní partner nebude souhlasit ani 

s vložením tohoto užšího ujednání do textu smlouvy, bude smlouva zveřejněna výhradně za 

podmínek uvedených v Článku 3, těchto Pravidel.  

2.5 Do návrhu textu každé smlouvy uzavírané mezi Městskou částí Praha-Kunratice a smluvním 

partnerem, který je fyzickou osobou (smlouva se netýká podnikatelské činnosti 

smluvního partnera), po dni nabytí účinnosti těchto Pravidel, vyjma smluv, které podle 

těchto pravidel nemohou být zveřejňovány, musí být navrženo ujednání tohoto znění: 

„Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 

nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedenou městskou 

části Praha-Kunratice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 

označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva 

může být bez časového omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městské části 

Praha-Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech případných 

příloh a dodatků, po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci 

smluvních stran.“ Pokud smluvní partner nebude souhlasit s vložením tohoto ujednání do 

textu smlouvy, bude smlouva zveřejněna výhradně za podmínek uvedených v Článku 3. 

těchto Pravidel. 

 

 

Článek 3. 

ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY ZPŘÍSTUPNĚNÍ SMLUV 
(včetně zveřejňování příp. zpřístupnění smluv uzavřených před nabytím účinnosti těchto 

Pravidel) 

 

3.1.Smlouvy, uzavřené přede dnem nabytí účinnosti těchto pravidel, se zpřístupní v případě, že 

byl vyžádán písemný souhlas smluvního partnera se zveřejněním smlouvy, a to formou 

dodatečného prohlášení obsahujícího text uvedený v Článku 2 (podle charakteru a vůle 

smluvního partnera). Pokud nebude takový souhlas získán, bude smlouva zpřístupněna pouze 

po předchozím písemném souhlasu právníka Městské části Praha-Kunratice nebo starostky 

(příp. místostarostky) MČ, a to po posouzení existence či neexistence okolností zabraňujících 

zveřejnění s ohledem na zákonná ustanovení a aktuální judikaturu vztahující se k otázce 

svobodného přístupu k informacím a obchodního tajemství. 

3.2.Smlouvy, uzavřené po dni nabytí účinnosti těchto Pravidel, u nichž nebyl smluvním 

partnerem udělen výše uvedený souhlas s jejich zveřejněním, se zpřístupní za podmínek 

vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. 

3.3.Při zpřístupňování smluv podle odstavce 3.1 a 3.2 bude postupováno dle § 8b(3) zákona č. 

106/1999 Sb. v platném znění  tj. Základní osobní údaje podle odstavce 1 se poskytnou 

http://www.praha-kunratice.cz/
http://www.praha-kunratice.cz/
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pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, 

výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků. 

 

 

Článek 4. 

NEZVEŘEJŇOVANÉ SMLOUVY 
 

4.1 Zveřejněny nemohou být: 

a. Smlouvy uzavírané podle zákoníku práce, zejména, pracovní smlouvy, dohody o 

provedení práce, dohody o pracovní činnosti, kolektivní smlouvy, dohody o práci 

přesčas, dohody o pracovní pohotovosti, kvalifikační dohody (dohody o prohlubování a 

zvyšování kvalifikace zaměstnanců), 

b. smlouvy, u nichž smluvní partner důvodně a prokazatelně chrání obchodní tajemství ve 

smyslu §§ 504 a 2985 zák. č. 83/2012 Sb. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

v platném znění či bankovní tajemství. 

c. smlouvy, u nichž smluvní partner důvodně a prokazatelně chrání autorská práva ve 

smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

d. smlouvy, ve kterých jde o informaci  vzniklou  bez použití veřejných prostředků, která  

byla předána osobou, jíž  takovouto  povinnost zákon neukládá, pokud dle těchto Pravidel 

nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí, 

4.2 Zveřejnění nepodléhají smlouvy uzavřené Městskou částí Praha-Kunratice přede dnem 

nabytí účinnosti těchto Pravidel, které ke dni nabytí účinnosti Pravidel již  nebyly aktivní, 

tzn. že buď došlo ke splnění předmětu smlouvy (předání plnění, převodu vlastnického práva, 

zaplacení kupní ceny či ceny za provedení díla) anebo bylo trvání smlouvy (např.nájemní, o 

poskytování služeb apod.) nejpozději k tomuto dni ukončeno. Dále nebudou zveřejňovány 

jednotlivé smlouvy o nájmu bytu a smlouvy na hrobové místo. Tyto jsou uzavírány jako 

smlouvy banketní a mění se pouze náležitosti smluvních stran.  

4.3 Kterákoli smlouva dle čl. 4.2, jejíž vyhotovení má Městská část Praha-Kunratice k dispozici,  

však bude zpřístupněna za podmínek stanovených těmito Pravidly a zákonem č.106/1999 Sb. 

v případě, že o zpřístupnění konkrétní smlouvy požádá kterákoli fyzická či právnická osoba.  

 

 

Článek 5. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1.1. Touto Směrnicí jsou povinni se řídit všichni zaměstnanci Městské části Praha-Kunratice. 

1.2. Za dodržování ustanovení této směrnice odpovídá zaměstnanec sekretariátu, který rovněž 

smlouvu na web stránkách zveřejňuje. V případě pochyb či nejasností je povinen tyto 

konzultovat s právníkem MČ Praha-Kunratice. 

1.3. Tuto Směrnici schválilo Zastupitelstvo MČ Praha Kunratice dne 24.6.2013, č. usnesení 21/7. 

1.4. Tato Směrnice v 1. aktualizovaném znění dle Občanského zákoníku nabývá účinnosti 

dne 1.1.2014.  

 

 

 

V Praze-Kunraticích dne 30.12.2013 

 

      Ing. arch. Ivana Kabelová 

      starostka MČ Praha-Kunratice 


