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PŘEDMĚT AKTUALIZACE
Předmětem aktualizace je Příručka pro české příjemce dotace v těchto částech:
 kapitola 3 – doplnění nové podkapitoly „3|1 Uveřejňování smluv“
 příloha 2 – aktualizace Smlouvy o podmínkách realizace projektu – úprava počtu vyhotovení, doplnění
ustanovení v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
 příloha 5 – aktualizace Rozhodnutí o poskytnutí dotace – úprava počtu vyhotovení
V souvislosti s doplněním nové podkapitoly 3|1 se posouvá číslování dalších podkapitol v kapitole 3, a to
takto:
 3|1 Uveřejňování smluv
 3|2 Výběr dodavatele, veřejné zakázky
 3|3 Nakládání s majetkem pořízeným z prostředků Programu
 3|4 Účetnictví a archivace účetních dokladů
 3|5 Účty projektu
 3|6 Publicita projektu
 3|7 Projekty vytvářející příjmy
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DOPLNĚNÍ NOVÉ KAPITOLY
3|1 Uveřejňování smluv
Subjekty uvedené v § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv mají povinnost uveřejňovat smlouvy
související s projektem v Registru smluv1.
V souvislosti s realizací projektu se povinnost uveřejnit smlouvu v Registru smluv vztahuje na všechny
partnery, kteří jsou povinnými subjekty dle zákona o registru smluv a uzavírají
 Rámcovou smlouvu dle kap. 1|1 této Příručky,
 smlouvy s dodavateli dle kap. 3|2 této Příručky, a to včetně objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH.
Pokud je partner povinným subjektem a uzavírá jinou smlouvu, vztahuje se na něj povinnost analogicky.
Uveřejnění Smlouvy o podmínkách realizace projektu uzavírané dle kap. 1|2 této Příručky zajišťuje Národní
orgán.
Uveřejněním smlouvy se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a
strojově čitelném formátu a rovněž metadat definovaných v § 5 zákona č. 340/2015 Sb.
Smlouvu je dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv nutné zaslat správci Registru smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
Smlouva, na kterou se vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv, nabývá v souladu s ustanovením § 6
tohoto zákona účinnosti nejdříve dnem jejího zveřejnění. Dále podle ustanovení § 7 tohoto zákona je
smlouva zrušena od počátku, nebyla-li zveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do 3 měsíců ode dne,
kdy byla uzavřena.2
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1

Registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/.

2

Ustanovení § 6 a 7 zákona č. 340/2015 Sb., platí pro smlouvy uzavřené od 01.07.2017.
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Příloha 2 – Smlouva o podmínkách realizace projektu
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Příloha 5 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace
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