
Příloha č. 5

Návrh smlouvy o zajištění implementace programu – 
Fondu pro nestátní neziskové organizace

Česká republika - Ministerstvo financí – jako Národní kontaktní místo Finančních 
mechanismů EHP/Norska v České republice (dále jen „NKM“)
se sídlem Letenská 15
P. O. BOX 77
118 10 Praha 1
IČ 00 00 69 47
jehož jménem jedná Ing. Tomáš Zídek 
náměstek ministra financí
na straně jedné

a

název Zprostředkovatele
adresa
IČO
jako „Zprostředkovatel Fondu pro nestátní neziskové organizace“ (dále jen 
„Zprostředkovatel“)

uzavírají 

na základě Dohody o programu – mezi Výborem finančních mechanismů 
(dále jen „FMC“) a NKM

SMLOUVU  O ZAJIŠTĚNÍ IMPLEMENTACE
PROGRAMU - FONDU PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ČLÁNEK I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY 

1. Ministerstvo financí/NKM je na základě Memoranda o porozumění o Finančním mechanismu 
EPH 2009-2014 podepsaném ve dnech 16. a 17. června 2011 mezi Norskem, Lichtenštejnskem, 
Islandem a Českou republikou (dále jen „Memorandum o porozumění“) pověřeno, aby jednalo 
jménem České republiky jako její Národní kontaktní místo Finančního mechanismu EPH 2009-
2014 v České republice.

2. NKM nese celkovou zodpovědnost za implementaci Finančních mechanismů EHP a Norska 
20096-2014 v České republice v souladu s Memorandem o porozumění. 

3. NKM je, na základě Memoranda o porozumění, oprávněno delegovat odpovědnost za 
implementaci programu - Fondu pro nevládní neziskové organizace (dále jen „FNNO“) na 
Zprostředkovatele. 
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4. Zprostředkovatel, jméno Zprostředkovatele, byl vybrán na základě otevřeného výběrového 
řízení „Zprostředkovatel programu - Fondu pro nestátní neziskové organizace“, jehož hlavním 
posláním je podpora a posilování rozvoje nevládního neziskového sektoru v České republice.

5. Tato smlouva je se Zprostředkovatelem uzavírána na základě výsledku výběrového řízení, 
vyhlášeného dne (datum) podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů a na základě Smlouvy o smlouvě budoucí o zajištění implementace 
programu FNNO uzavřené mezi NKM a Zprostředkovatelem dne (datum).

6. Zprostředkovatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou v souladu 
s českým právním řádem. 

7. Zprostředkovatel zpracoval v souladu se stanovenými podmínkami konečný návrh programu 
FNNO.

8. Návrh programu FNNO a udělení grantu bylo schváleno FMC. 
9. Na základě Potvrzení o splnění podmínek udělení grantu byla podepsána dne (datum) Dohoda o 

programu mezi FMC a NKM (dále jen „Dohoda o programu“). Dohoda stanoví podrobná 
pravidla pro implementaci FNNO, včetně odpovědnosti jednotlivých stran. 

ČLÁNEK II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je delegování odpovědnosti při řádné implementaci programu FNNO 
v souladu se smluvními podmínkami stanovenými v Dohodě o programu, této smlouvě 
a vymezení souvisejících vztahů mezi NKM a Zprostředkovatelem. 

2. Plnění úkolů Zprostředkovatelem spočívá v právech a povinnostech Zprostředkovatele 
vyplývajících zejména z Dohody o programu, této smlouvy a Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
č.j. (číslo jednací) ze dne (datum). 

ČLÁNEK III.
PRÁVA A POVINNOSTI ZPROSTŘEDKOVATELE

1. Zprostředkovatel nese plnou odpovědnost za správnou implementaci programu FNNO 
v souladu s jeho účelovým určením. U finančních prostředků, které byly poskytnuty z programu 
FNNO konečným příjemcům, nese Zprostředkovatel odpovědnost za jejich použití v rozsahu, 
ve kterém byl schopen při vynaložení náležité profesionální péče použití těchto prostředků 
ovlivnit.

2. Zprostředkovatel je při zajišťování činností podle čl. II odpovědný NKM.
3. Zprostředkovatel je povinen řídit se Memorandem o porozumění o implementaci Finančního 

mechanismu EHP 2009-2014, Postupy pro implementaci Finančního mechanismu EHP 2009-
2014, Pokyny pro programy NGO a dalšími instrukcemi a dokumenty, které jsou relevantní pro 
implementaci programu FNNO nebo byly pro tento účel zpracovány NKM.

4. Zprostředkovatel se zavazuje, v souladu s platnými dokumenty pro implementaci Finančního 
mechanismu EHP 2009-2014, zejména:

a) zajistit řádné řízení programu FNNO v souladu s platnými dokumenty FM EHP/N 
(uvedené v  odst. 3, článku III. ) a podmínkami vyplývajícími z Dohody o programu;

b) zajistit řádnou administraci schváleného programu FNNO, a vedení účetnictví podle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (zpracování všech finančních 
zpráv a konečného vyúčtování) a zajistit veškeré požadované dokumenty pro provedení 
auditu a kontroly;
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c) zpracování veškeré potřebné dokumentace, vyžadované NKM a Kanceláří finančních 
mechanismů (dále jen „FMO“) o průběhu realizace, a to jako podklad pro žádost o 
platbu a pro zpracování každoroční Výroční zprávy o stavu implementace FM EHP/N 
v České republice, která bude zasílána FMC;

d) řídit se požadavky NKM a/nebo FMO, učinit odpovídající nezbytná opatření 
k odstranění zjištěných nedostatků při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy;

e) zajistit udělování grantů pro jednotlivé projekty, tzn. vyhlášení výzvy (příp. více výzev) 
k podávání návrhů projektů, navrhnout odpovídající formuláře žádostí, ustavit kriteria 
pro výběr projektů, nezávislý hodnotící tým a hodnotící komisi pro výběr projektů 
k financování. Granty na jednotlivé projekty budou udělovány na základě otevřené 
výzvy a transparentního postupu hodnocení kvality v souladu s Manuálem 
Zprostředkovatele pro implementaci programu FNNO;

f) zajistit poradenství, podporu a vzdělávací příležitosti žadatelům/příjemcům po celou 
dobu trvání výzvy a realizace projektů; 

g) dostatečné personální obsazení implementace programu FNNO, v souladu s požadavky 
se Zadávací dokumentací tak, aby byl Zprostředkovatel schopen řádně a ve stanových 
termínech plnit své úkoly, vyplývající z této smlouvy; 

h) zajistit odpovídající prostory, informační technologie a další vybavení, nutné pro 
řádnou implementaci programu FNNO;

i) zajistit publicitu a informovanost o všech aktivitách během implementace programu 
FNNO v souladu se schváleným návrhem plánu publicity, který bude přílohou 
konečného návrhu programu FNNO;

j) zajišťovat a podporovat bilaterální výměny na úrovni programu a projektů, která bude 
vzájemně prospěšná a přispěje k cíli programu; 

k) zajistit archivaci všech dokumentů souvisejících s realizací programu FNNO po dobu 
nejméně 10 let po skončení realizace programu FNNO;

l) zajistit zpracování požadovaných dokumentů a podkladů pro NKM a FMO o průběhu 
realizace, a to zejména monitorovacích zpráv (průběžných, ročních a závěrečné) jako 
podklad pro žádost o platby a pro zpracování každoroční Výroční zprávy o stavu 
implementace FM EHP/N v České republice, která bude zasílána FMC;

m) předložit návrh na změnu implementace programu FNNO vždy před její realizací NKM 
ke schválení, které změnu posoudí a zašle k odsouhlasení FMC;

n) předložit vždy NKM informace o změnách programu FNNO, které by mohly ovlivnit 
implementaci programu FNNO nebo nedodržení podmínek Dohody o programu;

o) založit dva bankovní účty, jeden pro výdaje na řízení a druhý pro financování projektů; 
p) zajistit řádné plnění podmínek financování a oprávněnosti výdajů v souladu s čl. IV. 

této smlouvy;
q) zajistit plnou součinnost NKM i orgánům donorských států při kontrole využití 

prostředků programu FNNO  a to jak při kontrole výdajů na řízení Zprostředkovatele, 
tak i při kontrole projektů;

r) smluvně zavázat konečného příjemce k zajištění spolufinancování na projekt v souladu 
s čl. IV. této smlouvy včetně dalších povinností plynoucích z  Dohody o programu a 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace při realizaci daného projektu;

s) plnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.

5. Smluvní strany se zavazují, že se budou bezodkladně vzájemně informovat o všech závažných 
administrativních a personálních změnách, které se týkají implementace této smlouvy.

6. NKM je oprávněna v případě, že Zprostředkovatel neplní povinnosti vyplývajících z této 

3



Příloha č. 5

smlouvy, rozhodnout o opatření stanoveném v čl. VII. této smlouvy. 

ČLÁNEK IV.
FINANCOVÁNÍ A OPRÁVNĚNOST VÝDAJŮ

1. Grant na implementaci programu FNNO je Zprostředkovateli poskytnut Rozhodnutím o 
poskytnutí dotace z Národního fondu.

2. Celková výše grantu na implementaci programu FNNO je 9 810 000 EUR, tj. 243 288 000 
CZK.

3. Zprostředkovatel se zavazuje, že při čerpání prostředků na administrativní řízení programu 
FNNO včetně nákladů souvisejících s přípravou konečného návrhu programu nepřekročí 
nabídkovou cenu ve výši……….. CZK.

4. Konečný příjemce grantu na projekt zajistí spolufinancování ve výši min. 10 % z celkových 
výdajů projektu. Zprostředkovatel je povinen tyto podmínky zapracovat do smluv s konečnými 
příjemci.

5. Oprávněnými výdaji programu FNNO, včetně grantů na projekty, jsou výdaje vynaložené 
v období stanoveném Dohodou o programu.

6. Zprostředkovatel se zavazuje postupovat při výplatě výdajů způsobem vyplývajícím z Manuálu 
pro implementaci FNNO a Dohody o programu.

ČLÁNEK V. 
VÝMĚNA INFORMACÍ

1. Pro zajištění implementace programu FNNO a výměny informací se konají pravidelně, 
minimálně jednou za 12 měsíců, společná jednání mezi zástupci Zprostředkovatele a zástupci 
NKM. Jednání svolává Zprostředkovatel. V naléhavých případech může být jednání svoláno 
Zprostředkovatelem nebo NKM dříve.

2. Na základě žádosti NKM předkládá Zprostředkovatel podklady pro zpracování souhrnných 
informací a zpráv.

ČLÁNEK VI.
ŘÍZENÍ A UROVNÁVÁNÍ SPORŮ

1. V případě neshody smluvních stran v otázkách provádění nebo interpretace této smlouvy se 
smluvní strany budou snažit řešit neshody smírně. V případě nutnosti bude NKM konzultovat 
takové sporné otázky s FMO. Pokud se ani po konzultaci nepodaří spor vyřešit, rozhodne spor 
velvyslanec Norského království v České republice.

Článek VII.
NÁSLEDKY PORUŠENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK

1. V případě, že Zprostředkovatel neplní některou z povinností vyplývající z této smlouvy, NKM 
vyzve Zprostředkovatele k plnění této povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě.

2. V případě, že nebude ze strany Zprostředkovatele sjednána náprava ani v přiměřené lhůtě dle 
odst. 1 tohoto článku Smlouvy a nejedná se o porušení rozpočtové kázně dle §44 a násl. zák. č. 
218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
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pravidla), ve znění pozdějších předpisů je NKM oprávněna pozastavit financování programu 
FNNO, pokud:

a) podmínky pro platby stanovené v Dohodě o programu nebyly splněny,
b) požadované informace nebyly poskytnuty nebo nejsou úplné,
c) přístup k informacím stanovených v Dohodě o programu je omezen,
d) finanční řízení programu FNNO není v souladu s mezinárodně uznávanými účetními 

postupy,
e) byly zaznamenány podezřelé transakce nebo skutečné případy nesrovnalostí nebo 

podvodů způsobené Zprostředkovatelem, nebo pokud tyto nebyly přiměřeně nahlášeny, 
vyšetřeny nebo napraveny,

f) implementace programu FNNO porušuje právní předpisy České republiky, 
g) dojde k podstatným změnám okolností a tyto okolnosti jsou nezbytným základem pro 

Dohody o programu nebo pro financování programu FNNO z Finančního mechanismu 
EHP 2009-2014,

h) byly Zprostředkovatelem poskytnuty informace, které podstatným způsobem zkreslují 
skutečnost a mohou tím významně ovlivnit implementaci programu FNNO,  

i) Zprostředkovatel závažným způsobem neplní jiné své závazky stanovené v Dohodě o 
programu  nebo v této smlouvě. 

3. Oznámení o pozastavení plateb musí být odůvodněné a je okamžitě účinné. Zprostředkovatel 
musí být o oznámení informován co nejdříve, nejpozději však do 7 pracovních dnů ode dne 
vydání oznámení.

4. Zprostředkovatel je oprávněn kdykoli předložit dokumenty nebo jiné důkazy prokazující, že 
důvody pro pozastavení plateb již pominuly nebo že neospravedlňují pozastavení plateb, a je 
oprávněn žádat NKM o přehodnocení jeho oznámení  pozastavit platby. Pokud NKM shledá, že 
okolnosti uvedené v čl. VII. odstavci 2 písmeno (a) až (i) této Smlouvy již pominuly nebo, že 
neospravedlňují pozastavení plateb, je povinen vydat oznámení o obnovení plateb do 7 
pracovních dnů od doručení podkladů od Zprostředkovatele. Pokud NKM shledá, že okolnosti 
uvedené v čl. VII odstavci 2 písmeno (a) až (i) této Smlouvy nepominuly a že ospravedlňují 
pozastavení plateb, je také o této skutečnosti v téže lhůtě povinen informovat 
Zprostředkovatele. 

5. V případě podstatného nesouladu s Dohodou o programu a porušení Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace nebo pokud pozastavení plateb není proveditelné, nebo nebude pravděpodobně 
dostačující, je NKM oprávněna požadovat vrácení vyplacených finančních prostředků, pokud 
platí některý z důvodů uvedených v odstavci 2 pod písmeny (b) až (i).

6. Před vydáním oznámení o záměru požadujících vrácení vyplacených finančních prostředků je 
NKM nejdříve povinna oznámit tento záměr Zprostředkovateli, včetně důvodů pro toto 
vymáhání. Do 30 pracovních dnů ode dne oznámení záměru požadujícího vrácení vyplacených 
finančních prostředků může Zprostředkovatel poskytnout relevantní dokumenty vztahující se 
k důvodům tohoto záměru. NKM a Zprostředkovatel mohou kdykoliv během období 
předcházejícím vydání oznámení požadujícím vrácení finančních prostředků vstoupit v jednání, 
které zaručí, že uvedené oznámení bude vydáno na základě přesných a korektních skutečností. 

7. Zprostředkovatel musí být bezodkladně informován o vydání oznámení požadující vrácení 
vyplacených finančních prostředků, nejpozději však do 7 pracovních dnů ode dne vydání 
oznámení. Takové oznámení musí být odůvodněno.

8. Zprostředkovatel je povinen vrátit zpět NKM požadované finanční prostředky, v souladu se  
specifikacemi uvedenými v oznámení požadující vrácení vyplacených finančních prostředků, a 
to nejpozději do 2 měsíců ode dne vydání tohoto oznámení. 
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ČLÁNEK  VIII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Kterákoliv smluvní strana může v případě závažného porušení povinnosti druhou stranou od 
smlouvy odstoupit. 

2. Závažným porušením povinností Zprostředkovatele se dle této smlouvy rozumí porušení takové 
povinnosti, které by vedlo k vydání oznámení požadujícího vrácení vyplacených finančních 
prostředků z některého z důvodů uvedeného v čl. VII. odstavci 2 pod písmenem (b) až (i) této 
Smlouvy.

3. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a musí být 
bezodkladně doručeno druhé straně.  

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo požadovat náhradu škody. 

ČLÁNEK IX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, případně dnem 
pozdějšího podpisu jedné z nich.

2. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.

3. Rozhodným právem pro posouzení závazkových vztahů mezi stranami vyplývajících z této 
smlouvy je právo České republiky.

4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nejsou tím dotčena ostatní 
smluvní ustanovení, která tak zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zároveň zavazují 
nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení vzájemnou písemnou dohodou tak, aby toto nové 
ustanovení odpovídalo novému zamýšlenému účelu a předmětu celé této smlouvy.

5. Tato smlouva může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků přijatých po 
vzájemné dohodě Zprostředkovatele a NKM a podepsaných oběma smluvními stranami.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech v českém jazyce, přičemž každý má platnost 
originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom z nich. 

7. Tato smlouva zanikne splněním jejího předmětu, tj. konečným vyúčtováním programu FNNO a 
jeho konečným uzavřením včetně příslušného auditu, nedohodnou-li se strany jinak.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
(1) Dohoda o programu uzavřená mezi FMC a NKM dne (datum)
(2) Memorandum o porozumění o Finančním mechanismu EPH 2009-2014 uzavřené ve 

dnech 16. a 17. června 2011 mezi Norskem, Lichtenštejnskem, Islandem a Českou 
republikou

za MF  ČR – Národní koordinační jednotka za  Zprostředkovatele

V Praze dne                       2012 V Praze dne                      2012

Jméno: Ing. Tomáš Zídek
Náměstek ministra financí

Jméno: 

Podpis: Podpis:
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