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POKYN PRO ČESKÉ KONEČNÉ UŽIVATELE A PROJEKTOVÉ PARTNERY MIKROPROJEKTŮ KE
ZVEŘEJŇOVÁNÍ V REGISTRU SMLUV

Správce Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko- Śląsk Cieszyński upozorňuje, že čeští
koneční uživatelé a projektoví partneři vymezení v §2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, jsou povinni
uveřejnit soukromoprávní smlouvy/ objednávky v registru smluv dostupném na
https://smlouvy.gov.cz
Tato povinnost se vztahuje jak na smlouvy/objednávky s dodavateli, tak na smlouvu o financování
projektu uzavřenou se Správcem FMP.

Rozhodná výše a termíny
Povinnost uveřejnění v registru se vztahuje na smlouvy/objednávky, jejichž plnění je vyšší než
50 000 Kč bez DPH. To platí také pro dodatky těchto smluv. Navíc v případě dodatků uzavřených po
1. 7. 2017 ke smlouvám, které byly uzavřeny před tímto datem, je nutné uveřejnit společně s dodatkem
i původní smlouvy vč. všech předcházejících dodatků
Smlouva, na kterou se vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv, nabývá v souladu s ustanovením
§ 6 tohoto zákona účinnosti nejdříve dnem jejího zveřejnění. Smlouvu/ objednávku je dle § 5 odst. 2
zákona o registru smluv nutné zaslat správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Nebyla-li smlouva/ objednávka zveřejněna
prostřednictvím registru smluv ani do 3 měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je podle ustanovení § 77
tohoto zákona smlouva zrušena od počátku.

Prokazování splnění podmínek
Uveřejnění v registru smluv je nutné prokázat potvrzením o uveřejnění, které bylo zasláno
zveřejňujícímu subjektu do datové schránky. Doklad o zveřejnění takových smluv/ objednávek v rámci
realizace mikroprojektů překládají koneční uživatelé/ projektoví partneři Správci FMP spolu
s vyúčtováním výdajů (tj. jako přílohu soupisky dokladů).

Upozornění! Jestliže partner neprokáže splnění podmínek vyplývajících ze zákona o registru smluv,
budou jakékoli výdaje vynaložené v souvislosti s takovou smlouvou považovány za nezpůsobilé.

V Českém Těšíně dne 1. 6. 2018

