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Zájemci o veřejnou zakázku 

 
 
 
 
 
 
       Na základě žádosti  dodavatele Vám ve smyslu § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006  Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), zasíláme v příloze dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Zprostředkovatel programu – Fond pro 
nestátní neziskové organizace“ uveřejněné v Informačním systému veřejných zakázek – 
uveřejňovacím subsystému  pod  evidenčním číslem 7202011007113. Dotazy jsou uvedeny 
v přesném znění. 
 
 
 
 

S pozdravem  
 

 
 
 
 

………………………………… 
Zadavatel 

Ing. Stanislav Sluka 
Ředitel odboru - Finanční 



Příloha 
 

Dotaz č. 1: 
Děkujeme za potěšující informaci o tom, že finanční prostředky dotace pro FNNO budou 
Zprostředkovateli ze strany NKM vypláceny v Kč. Chtěli bychom se ujistit, zda z této 
informace vyplývá, že vyúčtování dotace ve vztahu mezi NKM a Zprostředkovatelem 
proběhne také v Kč - bez ohledu na přepočtenou EUR hodnotu vykázaných výdajů, která 
vyplyne z předložených průběžných zpráv a závěrečné zprávy. Jinými slovy - budou pro 
vyúčtování dotace (pro vypořádání dotace mezi NKM a Zprostředkovatelem) relevantní 
pouze korunové částky skutečných výdajů (případně dalších relevantních údajů) 
deklarovaných Zprostředkovatelem v jednotlivých zprávách? 
 Odpověď: 
Ano, vyúčtování dotace proběhne také v CZK, kurzové rozdíly nese MF. 
 
Dotaz č. 2: 
Z návrhu Smlouvy o zajištění implementace (článek III., bod 4., písmeno o) vyplývá, že 
Zprostředkovatel bude povinen založit dva samostatné bankovní účty, jeden pro výdaje na 
řízení a druhý pro financování projektů.  
Chápeme tedy správně, že v rámci „výdajů na řízení“ mohou být prostředky na řízení 
programu, prostředky na doplňkové akce a prostředky na přípravu návrhu programu vedeny 
společně na jednom bankovním účtu a v rámci prostředků pro „financování projektů“ mohou 
být prostředky na platby projektům a prostředky na bilaterální spolupráci vedeny společně na 
druhém bankovním účtu? 
 Odpověď: 
Jeden účet bude určen pouze na re-granting (platby projektům), vše ostatní bude vedeno na 
druhém účtu.  
 
Dotaz č. 3: 
Pokud bude Zprostředkovatel tvořen konsorciem, mohou jednotliví jeho členové použít 
různou metodu vykazování nepřímých nákladů (dle článku 7.4 Regulation on the 
implementation of the EEA  Financial Mechanism 2009-2014)? 
 Odpověď: 
Ano. 
 
Dotaz č. 4: 
Ve Vaší odpovědi potvrzujete, že: „Fond na podporu bilaterální spolupráce na úrovni 
programu lze využít pouze na úrovni individuálních projektů“. To znamená, že se nebude 
jednat o aktivity realizované přímo na úrovni Zprostředkovatele, nýbrž předmětné prostředky 
mají být poskytnuty konečným příjemcům k realizaci konkrétních aktivit naplňujících 
stanovený účel. 
Vzhledem k tomu, že v této chvíli nemohou být známy konkrétní aktivity (a z nich 
vyplývající náklady), které budou koneční příjemci předkládat k podpoře, nelze zodpovědně 
stanovit náplň jednotlivých položek, tak jak je to požadováno v Příloze 3a zadávací 
dokumentace (v části „Rozpočet na Fond bilaterální spolupráce“). Bylo by to stejné jako 
bychom chtěli již nyní předjímat strukturu projektových nákladů u subprojektů, které budou 
podpořeny v hlavním proudu regrantování (což zadávací dokumentace samozřejmě 
nepožaduje). 
Je tedy opravdu nutné uvádět predikci struktury konkrétních nákladů u subprojektů v případě 
Fondu na podporu bilaterální spolupráce? Anebo je možné v této části Přílohy 3a uvést pouze 
celkovou částku, která bude k dispozici pro konečné příjemce v rámci daného Fondu? 
Případně s odkazem na příslušnou část žádosti, kde je mechanismus použití těchto prostředků 
podrobněji vysvětlen – zejména z pohledu distribuce prostředků Fondu na financování aktivit 
dle bodu 1. a bodu 3. článku 3.6 Regulation on the implementation of the EEA  Financial 
Mechanism 2009-2014. 



Odpověď: 
I když není možné předvídat složení podpořených projektů a konečných příjemců, bude nutné 
vycházet z požadavků v zadávací dokumentaci, kde je v kapitole Bilaterální spolupráce 
popsán stručný obsah dvou typů aktivit v rámci fondu, které mají být v rámci fondu 
realizovány (a) a b)).  

 
V zadávací dokumentaci je dále uvedeno: 
„Budou navrženy možnosti využití fondu s ohledem na výše uvedené typy aktivit, přičemž 
poměr mezi aktivitami a) a b) není stanoven.“  

 
V nabídce tedy bude uvedeno:  

 které z dvou typů aktivit navrhuje předkladatel realizovat v rámci Fondu  
 vysvětlení výběru daného typu aktivit 
 rozepsání předpokládaných podporovaných aktivit 

 
Ze zaměření fondu na jeden typ aktivit nebo oba typy aktivit v určitém poměru bude 
odvozeno navržené rozdělení výdajů na Bilaterální fond v tabulce v příloze 3a. 
 
Dotaz č. 5: 
Děkujeme Vám za odpověď k dotazu týkajícímu se nabídkové ceny. Chtěli bychom se ujistit, 
zda tedy máme v Příloze 3b Zadávací dokumentace, v řádku „Nabídková cena celkem“ uvést 
součet hodnot pouze za položky „Výdaje na management“ a „Náklady na zpracování 
konečného návrhu programu“? 
Odpověď: 
Ano, v Příloze 3b zadávací dokumentace v řádku „Nabídková cena celkem“ bude skutečně 
uvedena pouze výše nabídkové ceny, která se skládá z výdajů na management a nákladů na 
zpracování konečného návrhu programu.  
 
Dotaz č. 6: 
V dané souvislosti bychom se dále chtěli ujistit, zda platí, že objem prostředků na řízení 
programu samostatně (tedy bez doplňkových akcí, případně dalších komponent financování) 
nesmí překročit 13% z celkové alokace programu – dle článku 7.10, bod 2. a 4. Regulation on 
the implementation of the EEA Financial Mechanism 2009-2014? 
Odpověď: 
Pro všechny programy platí, že výdaje na řízení se odvíjí z odst. 2, čl. 7.10 Regulation. Pouze 
pro případ NNO je dovoleno, že kombinace výdajů na řízení a doplňkových akcí může činit 
až 15 % celkových oprávněných nákladů.  Zároveň doplňkové akce nepřekročí 30 % výdajů 
na management. Další strop v rámci zadávací dokumentace není stanoven.  
 
Dotaz č. 7: 
Chápeme správně, že prostředky Fondu na podporu bilaterální spolupráce, určené na podporu 
aktivit dle bodu 3. článku 3.6 Regulation on the implementation of the EEA  Financial 
Mechanism 2009-2014 (networking...) je možné poskytnout pouze projektům podpořeným 
v rámci hlavního proudu regrantování, jako doplňkový (účelově vázaný) zdroj financování? 
Tedy, že tyto prostředky nelze přidělit na podporu zcela samostatných projektů, náplní 
kterých by byly výhradně aktivity dle bodu 3. uvedeného článku?  
Na rozdíl od prostředků Fondu, určených na podporu aktivit dle bodu 1. uvedeného článku 
(vyhledávání partnerství), kde se podpora samostatných projektů s danou náplní aktivit asi 
předpokládá. 
Odpověď: 
U aktivit v rámci čl. 3.6, odst. 3 je předpokládáno, že tyto budou realizovány až v souvislosti 
s realizací projektu, tedy o podporu budou žádat již příjemci dotace v rámci FNNO. Odst. 1 je 
určen pro žadatele, kteří se teprve chystají podat žádost v rámci FNNO, proplacení těchto 



výdajů bude podmíněno podáním „hlavní“ žádosti. Přesné nastavení pravidel bude dále 
diskutováno s vybraným Zprostředkovatelem.  
 
Dotaz č. 8: 
Dle zadávací dokumentace je také nutné přiložit verzi nabídky na CD. Musí součástí verze na 
CD být kompletní dokumentace, tzn. všechny oskenované smlouvy, čestná prohlášení, 
posudky, etc.?   
Odpověď: 
Kompletní dokumentace být nemusí, zadavatel požaduje na CD přílohy k zadávací 
dokumentaci č. 1, 2, 3, 4, 5, 9 a předběžný návrh programu FNNO zpracovaný dle stanovené 
osnovy, viz část B – Zadávací podmínky.  
 
Dotaz č. 9: 
Je v příloze č. 2 - Prohlášení uchazeče-, nutný ověřený podpis statutárního zástupce? 
Odpověď: 
Není nutný ověřený podpis. 
 
Dotaz č. 10: 
Mají na listu Přílohy č. 1 být identifikovány oba subjekty (lead partner a partner), pakliže 
nabídku podávají  v konsorciu? 
Odpověď: 
Ano. 
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