Často kladné otázky k výzvě IOP a zřízení Czech POINTu:
(výběr dotazů zaslaných na odbor informatiky plus vybrané dotazy z www.egoncentrum.cz,
kde najdete mnoho dalších užitečných informací v sekci „Časté dotazy“)
Otázka: Je obec povinna přikládat k žádosti kopii usnesení zastupitelstva o zřízení CP?
Odpověď: Dle nás není, příručka to nepřikazuje, jde o dobrovolnou přílohu a tudíž i
libovolnou formulaci textu (doporučeno: zastupitelstvo obce xy schválilo dne x.x.2009
usnesením č. ..... zřízení místa CP v obci xy a zároveň podání žádosti do výzvy IOP ...)
Otázka: Může si obec podat žádost sama a ne prostřednictvím ORP?
Odpověď: Ano, může. Podání prostřednictvím ORP je pouze doporučené
Otázka: Je pravda, že bude vyhlášena nová výzva IOP, která bude obsahovat mj. upravené
podmínky žádosti a zkrácený termín pro jejich podání?
Odpověď: Ne, toto není pravda, platí stávající výzva tak, jak byla vyhlášena v prosinci 2008.
Stejně tak platí stávající příručka pro žadatele.
Otázka: Od kdy jsou uznatelné náklady? Je možné pořídit techniku v době podání žádosti?
Odpověď: Ano, je to možné. Uznatelné náklady vznikají ode dne vyhlášení výzvy (tedy
3.12.2008).
Otázka: Jak budeme prokazovat konektivitu za roční napojení na internet a pro jaké
časové období platí oněch zmíněných 12 měsíců?
Odpověď: Úhradu za konektivitu ročního připojení na internet prokážete samostatnou
fakturou s Vaším poskytovatelem této služby. Oněch zmíněných 12 měsíců se počítá od 1.
12. 2008 do 30. 11. 2009.
Otázka: Žadatel může podat pouze jednu žádost? Pokud má obec již zřízeno pracoviště
Czech POINTU:
a) z dotace, může žádat pouze a upgrade a již nemůže žádat o dotaci na zřízení dalšího
nového pracoviště?
b) z vlastních zdrojů, pak může žádat o upgrade nebo o plnou verzi dalšího pracoviště?
Odpověď: Ano, oba případy jsou správně – v případě b) je však doporučeno požádat o
plnou verzi a původní vybavení kontaktního místa využít na něco jiného pro potřeby úřadu.
Otázka: Bude muset žadatel monitorovat počet klientů na Czech POINTu?
Odpověď: Ne, nebude muset.
Otázka: Technická specifikace, která je součástí výzvy, stanovuje minimální požadavky?
Je možné pořídit vyšší úroveň?
Odpověď: Ano, jedná se o minimální požadavky a je možné pořídit vyšší úroveň.

Otázka: Je výzva platná i pro zřizované organizace? Ze zákona budou mít datovou
schránku i mateřské a základní školy zřizované obcemi. Výzva na Czech POINT se vztahuje
i na organizace zřízené obcemi. Mohou si podat žádost o Czech POINTové místo?
Odpověď: Školám a školským zařízením nebude zřizována datová schránka orgánu veřejné
moci, neboť nejsou orgánem veřejné moci ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb. V případě, že
jsou zapsány v obchodním rejstříku, jim budou automaticky zřízeny datové schránky
právnické osoby, nejsou-li zapsány v obchodním rejstříku, mohou si o zřízení datové
schránky právnické osoby požádat. Kontaktní místa veřejné správy (Czech POINT) definuje
ustanovení § 8a odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a
o změně některých dalších zákonů. Jsou jimi notáři, krajské úřady, matriční úřady, dále
obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných
statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví
prováděcí právní předpis, zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem,
držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky. Školy a školská zařízení
jako kontaktní místa veřejné správy (Czech POINT) určeny nejsou a nepočítá se, že by jimi
v budoucnu byly. Z tohoto důvodu si nemohou podat „žádost o Czech POINTové místo“.
Otázka: Je nutné mít u PC 2 monitory?
Odpověď: Ano, vzhledem k nové funkcionalitě „autorizované konverze“ to bude nutné.
Otázka: Je možné zakoupit multifunkční zařízení formátu A3 a ne jen A4?
Odpověď: Ano, to je v rámci finančního limitu možné.
Otázka: V rámci dodávky techniky nám jsou v kalkulacích uváděny i položky za instalaci
výpočetní techniky, za konfiguraci systému, atd. Jsou tyto položky akceptovatelné, resp.
budou na ně moct byt uplatněny finanční dotace? Nebo je dotace určena pouze na hardware
a částky za instalace nebudou proplaceny? Pokud je možno akceptovat na faktuře částky za
instalace, jak velké tyto částky mohou být? Za předpokladu, že celková částka nepřesahuje
celkovou částku dotace.
Odpověď: Uváděné položky nejsou uznatelným výdajem.
Otázka: Chtěl bych se zeptat zda je v rámci projektu Czech Point povinná barevná
tiskárna nebo multifunkční zařízení. Nemyslím z pohledu dotačního programu a výzvy, ale
obecně. Stačí klasické černobílé laserové zařízení?
Odpověď: V technické specifikaci je multifunkční zařízení barevné uvedeno především v
souvislosti s předpokladem, že na tomto pracovišti se bude provádět konverze dokumentů
podle zákona č. 300/2008 Sb., Je tedy předpoklad, že se zde budou převádět z papírové do
elektronické podoby i dokumenty, na kterých je například razítko a podpis odlišnou barvou
od textu dokumentu. Aby byly obě verze (elektronická i papírová) shodné, je třeba dodržet i
barevnost dokumentů. Proto je požadavek na barevné multifunkční zařízení.
Otázka: V případě, kdy obecní úřad je pro veřejnost otevřen pouze 1-2 hod. týdně a pořídí si
Czech POINT, nebudou muset dotaci vrátit z důvodu malé vytíženosti. Jedná se tedy o
otázku udržitelnosti projektu - jaká jsou kritéria, pokud jsou stanovena?
Odpověď: Podmínka udržitelnosti projektu je dodržena, je-li Czech POINT schopen službu
poskytovat. Počet poskytnutých služeb se nevyhodnocuje. Kriteria stanovena nebyla.

Otázka: Z příručky je patrno, že příjemce musí vést oddělený účetní systém projektu. Musí
mít na tento projekt zřízen zvláštní účet nebo podúčet u své banky? Většinou se jedná o
malé obce.
Odpověď: Ne, na projekt nemusí být zvláštní účet.

