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PODMÍNKY VÝZVY K PODÁVÁNÍ NABÍDEK V RÁMCI PILOTNÍHO 
PROJEKTU podpory intenzifikace tříděného sběru 

v Moravskoslezském kraji v roce 2022 

A. Vyhlašovatel  

1. Vyhlašovatel společnost EKO-KOM a. s., IČO 25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, 
140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., 
vložka 4763 (dále jen „EKO-KOM“ nebo „Vyhlašovatel“), je akciovou společností, které 
bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci podle § 17 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o 
změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o obalech“). Rozhodnutí bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí dne 28. 3. 2002, 
č. j. OODP/9246/1440/3/02, a jeho platnost byla opakovaně prodloužena, naposledy 
rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č. j. MZP/2020/720/3779, sp. zn. 
ZN/MZP/2020/720/103, ze dne 3. 9. 2020, kterým byla prodloužena platnost rozhodnutí o 
autorizaci do 31. 12. 2024. Na základě této skutečnosti je Vyhlašovatel v rámci 
provozovaného Systému sdruženého plnění EKO-KOM oprávněn zajišťovat sdružené 
plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů a k tomuto účelu uzavírat 
smlouvy o sdruženém plnění.  

 
2. Vyhlašovatel upozorňuje, že se jedná o pilotní projekt, jehož účelem je zhodnotit 

potenciál takovéhoto projektu. V rámci daného pilotního projektu bude Vyhlašovatel 
spolupracovat pouze s navrhovateli v rámci vybraného kraje, u nichž existuje potenciál 
pro úspěšnou intenzifikaci zpětného odběru, a to za účelem vyhodnocení možného 
přínosu daného projektu. Na základě tohoto projektu, zejména po důkladném 
vyhodnocení přínosu pro Systém EKO-KOM, bude případně obdobný projekt realizován 
i pro další kraje v rámci České republiky.  

B. Cíle a priority pilotního projektu (účel podílu na uznatelných nákladech), 

forma projektu 

1. Cílem projektu je podpora intenzifikace tříděného sběru odpadu s obsahem obalových 
složek v těch oblastech ČR, v nichž se předpokládá potenciál pro další rozvoj. Tímto 
krokem bude podpořeno plnění nových recyklačních cílů v oblasti obalových odpadů 
Systému EKO-KOM v souladu se Strategií 21+ na období 2021–2030. Cílem projektu a 
studie je tak zajistit nastavení optimálních podmínek pro další rozvoj odpadového 
hospodářství pro občany obce (Navrhovatele) a zároveň zajistit Vyhlašovatelem 
dlouhodobé plnění podmínek zpětného odběru a využití odpadu z obalů na území obce 
(zvyšování míry zpětného odběru a využití odpadu z obalů v souladu se zákonem o 
obalech a rozhodnutím Ministerstva životního prostředí o autorizaci). Výsledné řešení by 
pak mělo být, v zájmu Navrhovatele i Vyhlašovatele, ekonomicky přijatelné, tak, aby 
náklady na zajištění nakládání s komunálními odpady včetně obalové složky byly pro 
Navrhovatele i Vyhlašovatele dlouhodobě udržitelné. Tento oboustranný zájem je 
vyjádřen podílem obou stran na nákladech na zpracování Optimalizační studie, zejména 
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s ohledem na zájem na posílení sítě míst zpětného odběru a na zvýšení míry využití 
v obcích. 

 
2. Projekt bude realizován na základě Smluv o spolupráci a o zpracování studie (dále jen 

Smlouva), uzavíraných s jednotlivými navrhovateli. Předmětem Smlouvy bude zejména 
závazek Navrhovatele zajistit zpracování Optimalizační studie, která kromě tříděného 
odpadu s obsahem obalové složky může být věnována rovněž dalším oblastem 
odpadového hospodářství v obci (směsný komunální odpad, bioodpady, nebezpečné 
odpady apod.), a to v rozsahu stanoveném těmito Podmínkami. Dále ze Smlouvy plyne 
závazek pro Navrhovatele poskytnout tuto Studii pro potřeby Systému EKO-KOM a 
závazek pro Vyhlašovatele uhradit Navrhovateli podíl na prokazatelně vynaložených 
nákladech na zpracování této Studie v souladu s těmito Podmínkami.  

 

3. Optimalizační studií se rozumí odborná optimalizační studie, jejíž minimální požadovaný 
rozsah je uveden níže v těchto Podmínkách, zejména v části G. Podmínky pro poskytování 
úhrady podílu na uznatelných nákladech. 

C. Lokalizace pilotního projektu 

Projekt se vztahuje pouze na obce či jiné navrhovatele se sídlem na území 
Moravskoslezského kraje.  

D. Vymezení okruhu navrhovatelů pilotního projektu 

1. Navrhovatel musí splnit podmínku lokalizace navrhovatele podle tohoto projektu a 
současně jím může být jen: 

a. obec zapojená v Systému EKO-KOM na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru 
a využití odpadů z obalů, nebo  

b. dobrovolný svazek obcí dle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nebo MAS (místní akční skupina) založená na 
základě dotačního programu LEADER a soukromoprávních předpisů, jestliže sdružují 
obce a města, jejichž odpadové hospodářství je předmětem Studie, a které jsou 
zapojeny v Systému EKO-KOM na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru 
a využití odpadů z obalů.  

E. Výše podílu na uznatelných nákladech 

1. Vyhlašovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizované 
Optimalizační studie, které bude spolufinancovat maximálně do výše 15 % z celkové výše 
těchto nákladů. Maximální výše takového podílu na uznatelných nákladech bude 60 000,-
Kč. Pokud je Navrhovatel plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), uhradí Vyhlašovatel 
Navrhovateli spolu s takto vypočtenou částkou i DPH v zákonné výši. 

 
2. Navrhovatelem požadovaná výše podílu na uznatelných nákladech bude vyjádřena 

v  korunách českých a zaokrouhlena na celé stokoruny směrem dolů. Požadovaná výše 



3 

podílu na uznatelných nákladech bude v rámci nabídky Navrhovatelem vyčíslena, 
v návaznosti na předpokládanou výši těchto nákladů. 

3. Optimalizační studie, na které se bude Vyhlašovatel podílet úhradou podílu na 
uznatelných nákladech, musí být vypracována v souladu s cíli a podmínkami tohoto 
projektu. V opačném případě si Vyhlašovatel vyhrazuje právo daný podíl na uznatelných 
nákladech neposkytnout. 

F. Celková výše prostředků 

1. Maximální celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu Vyhlašovatele 
na tento projekt činí 800 000,- Kč (navýšených o DPH). 

 
2. Rozhodujícím pro vyhodnocení nabídky a získání podílu Vyhlašovatele na uznatelných 

nákladech bude splnění minimálních požadavků na obsah a rozsah uvažované Studie 
včetně splnění formálních náležitostí nabídky dle těchto Podmínek.  

 

3. Nabídky splňující požadavky těchto Podmínek budou vybírány dle pořadí přijetí těchto 
nabídek, a to do vyčerpání vyčleněné částky Vyhlašovatele. Po vyčerpání dané částky pro 
tento projekt další navrhovatelé úhradu podílu na uznatelných nákladech nezískají.  

G. Podmínky pro poskytování úhrady podílu na uznatelných nákladech 

1. Navrhovatel musí realizovat Optimalizační studii v období nejdříve ode dne 
3. 1. 2022 a nejpozději do dne 30. 6. 2023. 

2. Optimalizační studie bude obsahovat ANALÝZU ODDĚLENÉHO SBĚRU VYUŽITELNÝCH 
SLOŽEK KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ V PŘÍSLUŠNÝCH OBCÍCH (tj. papír, plasty, sklo, kovy, 
nápojový karton, včetně jejich obalové složky) v tomto rozsahu: 

a. Technické zhodnocení sběrné sítě na oddělený sběr využitelných složek komunálního 
odpadu, především z hlediska zahuštění a rozmístění sběrné sítě s ohledem na zlepšení 
dostupnosti nádob nebo jiných prostředků na tříděný sběr. V rámci technického 
zhodnocení musí být provedeno následující:   

 analýza sběrné sítě (včetně případných pytlových sběrů a door-to-door systémů), 
passport sběrných nádob a analýza zařízení ke sběru komunálních odpadů (včetně 
sběrných dvorů a míst); 

 sběr dat od obcí, zejména seznamy sběrných nádob a jejich rozmístění v obci, 
souhrnná data o produkcích odpadů v obci, v případě potřeby také počty obyvatel 
podle adresných bodů; 

 zpracování sebraných dat (rovněž do mapových podkladů), jejich vyhodnocení 
a návrhy na úpravu sběrné sítě vedoucí k jejímu optimálnímu rozmístění, které 
zkrátí průměrné docházkové vzdálenosti a zvýší bezpečí a pohodlnost při využívání 
sběrné sítě občany a zároveň reflektuje efektivní obsluhu sběrných prostředků 
svozovou technikou. 

b. Zhodnocení výtěžnosti (tj. produkce odpadů vztažená k trvale hlášenému počtu 
obyvatel dané obce) jednotlivých komodit tříděných sběrů a efektivity využití sběrné 
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sítě, výpočet potenciálů růstu vytříděných odpadů včetně zdůvodnění. Součástí 
daného bodu bude i benchmarking, ke kterému Vyhlašovatel doplní srovnávací data. 

c. Vyhodnocení základní evidence odpadů ve vztahu k evidenci odpadů do Systému  
EKO-KOM a vyhodnocení správnosti dat poskytovaných v rámci Dotazníku o 
nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr (předávaném 
obcí společnosti EKO-KOM) zpětně za 2 ukončené kalendářní roky.  

d. Návrh intenzivní komunikační a vzdělávací kampaně v předmětné obci/obcích, tak 
aby vzrostla účast obyvatel na třídění předmětných odpadů. Součástí je taktéž vyčíslení 
předpokládaných nákladů na tyto navrhované komunikační a vzdělávací kampaně. 

4. Optimalizační studie Navrhovatele (bez ohledu na jejich zpracovatele) by měla vést 
k optimálnímu zahuštění obce sběrnými nádobami a jejich nejvhodnějšímu rozmístění, 
a tím následně k navýšení množství tříděného odpadu, který je v dané obci produkován. 

5. U navržených řešení bude provedeno technicko-ekonomické posouzení a navržení variant 
a řešení.  

6. Studie bude obsahovat také harmonogram implementace navržených řešení do praxe, 
návrhy financování definovaných opatření a způsobu vyhodnocování. 

7. Navrhovatel (obec samostatně či v rámci dobrovolného svazku obcí nebo MAS) může 
v rámci tohoto programu předložit jen jednu nabídku o poskytnutí úhrady podílu na 
uznatelných nákladech na realizaci jen jedné studie.  

8. Předloží-li obce nabídku sama a současně i v rámci dobrovolného svazku obcí nebo MAS, 
bude nabídka, kterou předloží obec sama, vyřazena. 

9. Poskytnutí úhrady podílu na uznatelných nákladech je podmíněno povinností 
Navrhovatele doložit: 

a. je-li Navrhovatelem dobrovolný svazek obcí či MAS, úředně ověřené kopie dokladů 
o názvu, právní formě, sídle a IČO, například společenskou smlouvu či stanovy atd., 
pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků, respektive z obchodního rejstříku či 
rejstříku svazků obcí; 

b. je-li Navrhovatelem dobrovolný svazek obcí či MAS, úředně ověřené kopie dokladů 
o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn 
zastupovat Navrhovatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního 
orgánu. Tyto doklady není třeba dokládat, pokud požadované údaje vyplývají z dokladů 
podle předchozího písmene tohoto odstavce; 

c. je-li Navrhovatelem obec, výpis z usnesení rady/zastupitelstva obce o tom, že tato 
obec souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci a o zpracování studie, včetně uvedení 
čísla tohoto usnesení a dne jeho přijetí. 

10. Navrhovatel může předložit požadované doklady formou neověřených kopií v případě, 
že Vyhlašovateli osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto 
dokladů k ověření shody. 

11. V případě, že Navrhovatel nedoloží doklady podle předchozího odstavce ve stanovené 
lhůtě nebo nesplní jiné požadavky podle těchto Podmínek, nebude s ním Smlouva 
o spolupráci a o zpracování studie uzavřena a úhrada podílu na uznatelných nákladech 
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mu nebude poskytnuta; Navrhovatel o tom bude Vyhlašovatelem vyrozuměn, tak jak je 
uvedeno v těchto Podmínkách. 

12. Navrhovatel se zavazuje zpracovat Optimalizační studii včetně závěrečného vyúčtování 
a předat ji Vyhlašovateli nejpozději do 30. června 2023, a to za podmínek stanovených 
ve Smlouvě o spolupráci a zpracování studie. Vyhlašovatel následně Optimalizační studii 
včetně závěrečného vyúčtování posoudí, o tomto posouzení sepíše akceptační protokol; 
akceptační řízení je specifikováno ve Smlouvě o spolupráci a zpracování studie. 

H. Uznatelné náklady Optimalizační studie 

1. Uznatelným nákladem Studie je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o finanční 
kontrole"); 

b. byl vynaložen v souladu s podmínkami Smlouvy o spolupráci a o zpracování studie 
a podmínkami vyhlášeného projektu; 

c. vznikl Navrhovateli a byl Navrhovatelem uhrazen v období realizace Studie. 

2. Při splnění podmínek uvedených v předchozím odstavci jsou uznatelnými náklady pouze 
prokazatelně a účelně vynaložené náklady na pořízení předmětné Studie. Podíl na 
nákladech, které byly vynaloženy na zpracování studie nad rámec předmětu Studie podle 
těchto Podmínek, nebude hrazen.  

3. DPH vztahující se k uznatelným nákladům Studie je uznatelným nákladem, pokud 
Navrhovatel není plátcem této daně nebo, pokud mu nevzniká nárok na odpočet této 
daně. 

4. Všechny ostatní náklady vynaložené Navrhovatelem jsou považovány za neuznatelné. 

I. Podmínky použití úhrady podílu na uznatelných nákladech 

1. Prostředky na úhradu podílu na uznatelných nákladech lze použít pouze na úhradu 
účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem Optimalizační studie, 
Smlouvou o spolupráci a o zpracování studie a Podmínkami tohoto projektu. 

2. Realizace Optimalizační studie ani úhrada podílu na uznatelných nákladech není 
převoditelná na jiný právní subjekt. Navrhovatel je povinen Studii realizovat vlastním 
jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. 

3. Úhrada podílu na uznatelných nákladech bude poskytnuta ve dvou částech, kdy první 
polovina bude vyplacena na základě faktury, a to formou zálohy na náklady Optimalizační 
studie a druhá polovina bude vyplacena po předání Optimalizační studie včetně 
závěrečného vyúčtování ve stanoveném termínu a po podepsání akceptačního protokolu 
Vyhlašovatelem, který bude splňovat všechny formální i obsahové náležitosti stanovené 
těmito Podmínkami. 
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J. Předkládání nabídek 

1. Navrhovatel podává nabídku výlučně v elektronické podobě prostřednictvím 

informačního systému datových schránek. Adresa datové schránky Vyhlašovatele je  

ID - kbbdu2k. 

 

2. Došlé nabídky včetně jejich příloh se navrhovatelům nevracejí. 

 

3. Nabídka se skládá z následujících částí: 

a. obecná část nabídky obsahuje základní identifikační údaje o Navrhovateli; 

b. projektová část nabídky obsahuje specifické informace o Optimalizační studii, včetně 

časového rámce a předpokládaného rozpočtu; 

c. předpokládaný rozpočet podložený cenovou nabídkou na zpracování Optimalizační 

studie nebo již uzavřenou Smlouvou se zpracovatelem studie, součástí rozpočtu bude 

i přesně vyčíslena úhrada podílu na uznatelných nákladech poskytnuté Vyhlašovatelem 

odpovídající nákladům na Optimalizační studii, a to do maximální výše stanované 

v těchto Podmínkách; 

d. dodatečné informace, jež mají vliv na poskytnutí či případné čerpání úhrady podílu na 

uznatelných nákladech nebo na uzavření Smlouvy (např. plátcovství DPH, ověření 

oprávněného navrhovatele v případě svazku obcí, atd.); 

e. místo, datum a jméno Navrhovatele a jeho statutárního zástupce; 

f. povinné přílohy k nabídce v rozsahu části G. Podmínky pro poskytování úhrady podílu 

na uznatelných nákladech a cenová nabídka na zpracování Optimalizační studie nebo 

již uzavřená Smlouva se zpracovatelem studie. 

 
4. V případě absence některé z částí uvedené pod odst. 3 je Vyhlašovatel oprávněn nabídku 

vyřadit. Zároveň absence nebo vyšší požadovaná úhrada podílu na uznatelných nákladech 
na vypracování Optimalizační studie bude hodnocena jako nesplnění formálních 
náležitostí a taková nabídka bude vyřazena. 

K. Lhůta pro předkládání nabídek 

1. Lhůta pro podávání nabídek prostřednictvím datové schránky je ode dne 1. 3. 2022 
od 0:00:00 hodin do dne 30. 4. 2022 do 23:59:59 hodin. 

 
2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání nabídek 

na straně Vyhlašovatele, prodlouží Vyhlašovatel lhůtu pro podávání nabídek o dobu 
přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. 

 
3. K nabídkám, které budou podány po uplynutí uvedené lhůty, se nebude přihlížet, 

navrhovatelé o tomto nebudou informováni.  
 

4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vybrat více nabídek, které budou splňovat tyto podmínky. 
Vyhlašovatel si současně vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 
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L. Vyhodnocování a výběr nabídky 

1. U každé jednotlivé nabídky bude kontrolována její formální správnost a soulad 
s minimálním obsahem a rozsahem Studie stanoveným těmito Podmínkami. Současně 
bude u každé nabídky kontrolována včasnost nabídky. 

2. Pouze nabídky, které budou v souladu s formálními požadavky a budou splňovat 
minimální rozsah a obsah podle odst. 1, budou postoupeny do fáze rozhodnutí o přidělení 
úhrady podílu na uznatelných nákladech. 

3. Nabídkám kladně vyhodnoceným podle odst. 2 výše budou přiděleny úhrady podílu na 
uznatelných nákladech v požadované výši (max. do výše podle těchto podmínek), a to 
vzestupně podle pořadí přijatých nabídek až do vyčerpání maximální alokované částky. 

4. Pořadí přijatých nabídek bude stanoveno podle data a času doručení nabídky do datové 
schránky Vyhlašovatele, a to vzestupně od nejdřívějšího po nejpozdější. 

5. Výsledky rozhodnutí budou Navrhovateli sděleny do 30. května 2022. Přijaté nabídky 
budou navrhovatelům oznámeny individuálně a bude s nimi uzavřena Smlouva 
o spolupráci a o zpracování studie. V opačném případě bude nepřijetí oznámeno 
způsobem, kterým byly zveřejněny tyto podmínky, nebo jiným vhodným způsobem. 

6. Navrhovatel, jehož nabídka bude přijata, zašle dvě originální vyhotovení písemného 
návrhu Smlouvy o spolupráci a o zpracování studie s doplněnými údaji, podepsané 
osobami oprávněnými jednat za navrhovatele, na adresu: EKO-KOM a.s., Na Pankráci 
1685/17, 140 21 Praha 4, na obálce bude uvedeno PILOTNÍ PROJEKT PODPORY 
INTENZIFIKACE TŘÍDĚNÉHO SBĚRU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI. 

M. Závěrečné vyúčtování 

1. Po ukončení realizace Studie je Navrhovatel povinen zpracovat a předložit Vyhlašovateli 
závěrečné vyúčtování celé realizované Optimalizační studie, včetně doložení zpracované 
Studie, ve lhůtě uvedené ve Smlouvě o spolupráci a o zpracování studie, nejpozději však 
do dne 30. června 2023. Při vyúčtování úhrady podílu na uznatelných nákladech se bude 
Navrhovatel řídit ustanoveními Smlouvy o spolupráci a o zpracování studie.  

2. V případě, že realizace Studie nebude ukončena do dne 31. 12. 2022, je Navrhovatel 
povinen zpracovat a předložit průběžné vyúčtování realizace Studie zpracované ke dni 
31. 12. 2022 nejpozději do dne 4. 1. 2023; podrobnosti může upravit Smlouva 
o spolupráci a o zpracování studie. 

3. Navrhovatel musí v rámci závěrečného vyúčtování Studie prokázat Vyhlašovateli 
skutečnost, že uznatelné náklady studie byly prokazatelně a jednoznačně vynaloženy 
v přímé souvislosti s realizací Studie a že k uskutečnění dokladovaného plnění skutečně 
došlo. 

4. V případě, že předložené účetní doklady neprokáží skutečnosti uvedené v předchozím 
odstavci, vyzve Vyhlašovatel Navrhovatele, aby tyto skutečnosti dodatečně prokázal 
ve stanoveném náhradním termínu. Pokud i po tomto termínu nebudou uvedené 
skutečnosti prokázány, budou takové náklady studie považovány za neuznatelné. 
V případě, že na jejich úhradu byly použity prostředky na úhradu podílu na uznatelných 
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nákladech, pak budou považovány za neoprávněně použité se všemi právními důsledky 
z toho vyplývajícími. 

N. Kontrola použití úhrady podílu na uznatelných nákladech 

1. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola: 

a. formální správnosti, 

b. dodržení účelu poskytnutí úhrady podílu na uznatelných nákladech, 

c. dodržení podmínek, 

d. uznatelnosti nákladů v rámci realizace Studie. 

O. Závěrečná ustanovení 

1. Tento projekt a právní vztahy na základě něho vzniklé se řídí českým právním řádem. 

2. Na základě této výzvy nedochází k zahájení zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ani nedochází 
k vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku podle § 1772 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“), ani se nejedná o veřejnou nabídku podle § 1780 a násl. občanského zákoníku. 

3. Zasláním nabídky Navrhovatele na tuto výzvu nevzniká mezi Navrhovatelem 
a Vyhlašovatelem žádný právní vztah. Vyhlašovatel není povinen nabídku akceptovat, ani 
není povinen případné nepřijetí nabídky jakkoliv odůvodňovat. Navrhovatel není povinen 
akceptaci nabídky přijmout. 

4. Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost jednat o všech aspektech obdržených nabídek, 
zejména za účelem vyjasnění nejasných otázek. 

5. Na poskytnutí úhrady podílu na uznatelných nákladech není právní nárok. Tento nárok 
nevzniká ani oznámením o vyhodnocení Studie; na základě tohoto oznámení nedochází 
k uzavření smlouvy. Právní nárok vzniká až uzavřením Smlouvy o spolupráci a o zpracování 
studie. 

6. Vyhlašovatel si však výslovně vyhrazuje možnost danou výzvu k podávání nabídek zrušit či 
změnit a úhradu podílu na uznatelných nákladech neposkytnout, popřípadě poskytnout 
jen část vyčleněných finančních prostředků, a to bez nutnosti uvedení důvodu. O zrušení 
či změně budou navrhovatelé informováni stejným způsobem, jako byly zveřejněny dané 
podmínky. 

7. Pakliže se na Smlouvu o spolupráci a o zpracování studie s ohledem na status 
Navrhovatele vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, je 
Navrhovatel povinen realizovat zveřejnění této Smlouvy v registru smluv v souladu s 
uvedeným zákonem neprodleně po jejím uzavření. 
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P. Seznam příloh dotačního programu 

Příloha č. 1 - Návrh Smlouvy o spolupráci a o zpracování studie 

Příloha č. 2 - Závěrečné vyúčtování studie (vzor) 

Příloha č. 3 - Žádost o podání nabídek (vzor) 

 


