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1. Doplnění obecného ustanovení k povinnosti uveřejňování v registru smluv  

V kapitole 4 na str. 16 bylo doplněno následující ustanovení k povinnosti zveřejňování 

v registru smluv: 

 

Projektoví partneři, kteří jsou právnickou osobou uvedenou v § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), jsou povinni v souvislosti s realizací projektu zveřejňovat v registru smluv:   

 

- smlouvu o poskytnutí dotace (viz kap. 3.1.1) 

- soukromoprávní smlouvy či objednávky uzavírané s dodavateli na základě výběrových 

řízení realizovaných v souladu s kap. 4.2.3 

- všechny ostatní soukromoprávní smlouvy a objednávky, jejichž hodnota překračuje 50 

tis. Kč bez DPH. 

Povinnost zveřejnění, tj. zaslání správci registru výše uvedené smlouvy či objednávky 

k uveřejnění, je do 30 dní od jejího uzavření. Smlouva nebo objednávka, na kterou se vztahuje 

povinnost zveřejnění v registru smluv, nabývá v souladu s ustanovením § 6 tohoto zákona 

účinnosti nejdříve dnem jejího zveřejnění. 

Nebyla-li smlouva nebo objednávka zveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do 3 

měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je podle § 71 tohoto zákona zrušena od počátku. V 

takovém případě budou jakékoliv výdaje vynaložené v souvislosti s takovou smlouvou nebo 

objednávkou považovány za nezpůsobilé. 

 

 

2. Aktualizace odkazů v kapitolách 4.8.1, 4.8.3 a 4.8.4 

V kap. 4.8.1 na str. 30 došlo k formální úpravě původního odkazu na kapitolu 4.7.3. 

Aktualizací došlo ke změně odkazu na kapitolu 4.8.3. 

V kap. 4.8.3 na str. 31 došlo k formální úpravě původních odkazů na kapitoly 4.7.2.1 a 

4.7.2.2. Aktualizací došlo ke změně odkazů na kapitoly 4.8.2.1 a 4.8.2.2. 

V kap. 4.8.4 na str. 32 došlo k formální úpravě původního odkazu na kapitolu 4.7.4.1. 

Aktualizací došlo ke změně odkazu na kapitolu 4.8.4.1. 

   

                                                 
1 Ustanovení §6 a 7 zákona č. 340/2015 Sb. platí pro smlouvy uzavřené od 1. 7. 2017 


