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Zájemci o veřejnou zakázku 

 
 
 
 
 
 
       Na základě žádostí dodavatele Vám v příloze zasíláme dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu „Aktualizace metodických 
materiálů v oblasti PPP“.  
Dotazy jsou uvedeny v přesném znění. 
 
 
 
 

S pozdravem  
 

 
 
 
 

………………………………… 
Zadavatel 

Ing. Stanislav Sluka 
Ředitel odboru - Finanční 



Příloha 
 

 
Dotaz č. 1: 
V jaké podobě se očekává výstup od dodavatele v části zakázky aktualizace metodik? Může 
být aktualizace provedena formou externího dokumentu - jako doplnění stávajících metodik, 
nebo musí primárním výstupem dodavatele být zapracování textových změn v revizní verzi 
přímo do stávajícího textu metodik? 
Odpověď: 
Primárně očekáváme revize přímo v textu stávajících metodik (podmínka). Díky změnám 
v oblasti legislativy jsou některé jejich části již neaktuální. Cokoliv nad rámec uvedeného je 
na zvážení samotných uchazečů. 
 
Dotaz č. 2: 
Pokud se očekává textový zásah do stávajícího znění metodik, bude dodavateli dána k 
dispozici jejich plně editovatelná verze včetně veškerých schémat, grafů, tabulek apod.? Je 
součástí zadání dodavatele zachování grafického layoutu metodik, nebo naopak vytvoření 
vlastního layoutu?  
Odpověď: 
Ano, vítěznému uchazeči budou poskytnuty veškeré potřebné podklady v editovatelné verzi. 
Grafické zpracování metodiky záleží na uvážení dodavatele. Akceptujeme jak variantu 
ponechání stávající grafiky, tak grafiku zcela odlišnou. 
   
Dotaz č. 3: 
V případě, že se očekává zásah do textu metodik, zajímalo by nás, zda v rámci zahrnutí 
dosavadních zkušeností z projektů jako součást aktualizace metodik se od dodavatele 
očekávají i zásahy do koncepce a základní struktury metodik (například jejich stávající 
zaměření na centrální velké projekty, kdy v ČR se realizují výhradně projekty regionální a 
municipální, možné ne zcela vhodné členění jednotlivých kapitol atp.) anebo jde o aktualizaci 
v užším slova smyslu, tedy omezení zásahů pouze na vybrané již neaktuální pasáže?  
Odpověď: 
Očekáváme úpravu metodik z hlediska legislativních změn a zapracování zkušeností 
s konceptem PPP za dobu od poslední aktualizace. Pokud dodavatel shledá, že k zapracování 
změn je potřeba změnit strukturu metodiky jako takové, nejsme proti. Akceptujeme i variantu, 
že aktualizace nezmění strukturu metodiky. Rozhodujícím faktorem je přehledné 
strukturování metodiky, systematičnost, logická návaznost a provázanost kapitol. Je tedy na 
zvážení dodavatele, jakým způsobem aktualizaci pojme. 
 
Dotaz č. 4: 
V případě, že se očekává zásah do textu metodik, jakým způsobem bude prezentován 
výsledný produkt ve vztahu k autorství metodik a k autorství samotné aktualizace? Jakým 
způsobem je zajištěn souhlas všech autorů původní metodiky do jejich autorského díla a v 
jakém rozsahu? Vykonává majetková práva k autorskému dílu zadavatel? Uplatní se 
domněnka dle § 58 odst. 4 autorského zákona?  
Odpověď: 
Majitelem metodik je Ministerstvo financí. To k nim také vykonává majetková práva. Na 
webu MF bude ponechána původní verze metodiky. Vedle ní bude verze aktualizovaná. 
Čtenář tedy bude mít možnost obě verze porovnat. V aktualizované metodice bude uvedeno, 
kdo je původním zpracovatelem a kdo metodiku aktualizoval a k jakému datu. Ano, uplatní se 
domněnka dle § 58 odst. 4 autorského zákona. 
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