
S registrem smluv problémy nemáme 

 

V tomto příspěvku bychom Vám rádi přiblížili dobrou praxi a skvělou spolupráci, kterou se nám 

podařilo nastavit s veřejnoprávní korporací (dále také „VPK“) města Svitavy, a to v oblasti 

monitorování a auditování uveřejněných smluv do registru smluv. 

Město Svitavy se od 1.8.2020 rozhodlo s naší společností DYNATECH s.r.o. zapojit do projektu, který 

se zabývá průběžným monitorováním a auditováním uveřejněných smluv do informačního systému 

registru smluv (dále také „ISRS“).  

Služba průběžného monitorování a auditování smluv spočívá v tom, že konzultantský tým naší 

společnosti (certifikovaní interní auditoři pro veřejnou správu a právníci), každý měsíc předá 

podrobnou zprávu o všech rizikových smlouvách (za předcházející měsíc), které byly uveřejněny, či 

kde VPK figuruje jako smluvní strana. 

V první etapě se do projektu zapojilo pouze město Svitavy a garantem projektu byl za městský úřad 

pan tajemník Lubomír Dobeš. Po 6 měsících následovalo první manažerské shrnutí nové služby. 

Setkání se zúčastnil i pan starosta David Šimek. Vzhledem k dobrým výsledkům a spokojenosti  

s využitím tohoto monitorovacího nástroje, se vedení města rozhodlo přistoupit na rozšíření služby, 

na monitoring v ISRS příspěvkových a obchodních organizací města Svitavy. 

Během roku 2021 jsme společně s VPK Svitavy zdokonalovali proces uveřejňování smluv do ISRS 

s cílem absolutně eliminovat riziko, které plyne ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

K dosažení tohoto cíle také přispěl odborný seminář, který byl zaměřen přímo na zákon o registru 

smluv, jeho novely, nejčastější chyby, nápravu jednotlivých nesrovnalostí a jejich předcházení.  

Na začátku roku 2022 jsme s vedením města Svitavy uspořádali  druhé shrnutí naší spolupráce  

a výsledky hovoří za vše. 

Data za městký úřad Svitavy: 

Před        Po 

 

 

 

 



 

Data za zřízené a založené organizace městem Svitavy: 

Před        Po 

 

 

Červeně jsou označeny smlouvy, které nesou vážnou nesrovnalost. 

Tmavě modře jsou označeny smlouvy nesoucí nesrovnalost, kterou je potřeba ověřit. 

Světle modré jsou označeny smlouvy, které byly auditorem zkontrolovány a nenesou žádnou nesrovnalost. 

Světle zeleně jsou označeny smlouvy, které nesou drobnou formalitu, ale žádnou nesrovnalost, jsou tedy v pořádku. 

Tmavě zeleně jsou označeny smlouvy, které jsou absolutně v pořádku. 

 

 

Tímto bychom chtěli městu Svitavy a jeho organizacím poděkovat za příkladnou spolupráci s využitím 

našeho monitorovacího nástroje, včetně metodických pokynů.  

 

 

 


