Často kladné otázky k výzvě IOP a zřízení Czech POINTu:
(vybrané dotazy z EGONcentra , MV ČR a Vašich emailů)
Otázka: Co máme dělat v případě, že už je vše proplaceno kromě internetu?
Odpověď: Pro realizaci je nutné, aby aspoň jedno vyúčtování za poskytnutou službu za
internet bylo uskutečněno po vydání Rozhodnutí a zároveň před termínem ukončení
realizace projektu. Např. v červnu došlo k navýšení stávajícího připojení, pak budou
uznatelným výdajem všechny platby za internet v celém období od 1.12.2008 do termínu
ukončení realizace projektu, které souvisí s poskytováním služby CzechPOINT. Pokud však
v červnu došlo k pořízení nového připojení internetu, bude uznatelným výdajem vyúčtovaná
částka od června do termínu ukončení realizace projektu.
(Je nutno mít na paměti, že k uznání způsobilých výdajů za internet nutno splnit tyto
požadavky:
-

u plné verze i upgrade příjemce prokáže zřízení nového připojení k internetu příp.
navýšení stávajícího připojení, kterým obec disponuje

-

příjemce uplatní tuto částku, jestliže ji vydal na základě vyúčtování komunikačních
služeb v souvislosti s provozováním pracoviště CzechPOINT, a uhradil poskytování
takové služby max. v rozsahu období od 1.12.2008 do termínu ukončení realizace
projektu. Výdaje na komunikační služby poskytované v jiném období nemohou být
uhrazeny.)

Otázka: Na základě zaslané změny vyúčtování a podmínek prosíme o sdělení, zda faktura
za používání internetu pro závěrečné vyúčtování dotace skutečně musí být (v našem
případě) za období od 1.12.2008 do 15.9.2009, i když skutečné zapojení PC bude až od
konce května 2009. Současně prosíme, zda jsme správně pochopili, že vyúčtování dotace
může být zasláno až po oficiálním obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace a štítků na
polepení PC, a to do 15.9.2009, nebo až po 15.9.2009 (služby za internetové připojení)?
Logicky platí, že uhradím fakturu až po poskytnuté službě.
Odpověď: Faktura za Vámi uvedené období od 1.12. do 15.9. Vám bude proplacena.
Vyúčtování dotace zašlete až poté, co obdržíte Rozhodnutí. Musíte dodržet podmínku, že
minimálně jeden výdaj se uskuteční po termínu vydání rozhodnutí nebo v den následující,
aby Vám výdaj mohl být uznán jako způsobilý. Vyúčtování společně s monitorovací zprávou
se předkládá do max. 20 dní po ukončení realizace projektu.
Otázka: Dle výzvy lze za uznatelné náklady brát ty, které vznikly od dne vyhlášení výzvy.
U připojení na internet tj. maximálně 10.000 Kč na roční připojení. Vyúčtování má být do 20
pracovních dnů ode dne ukončení realizace projektu. Obec si zřídila např. připojení na
internet od počátku roku 2009 a ukončení realizace projektu bude např. v červnu 2009. Bude
obci proplaceno připojení na internet za měsíce červenec až listopad 2009, když
v závěrečném vyúčtování musí být veškeré faktury a platby za internet se provádí měsíčně tj.
další faktury by byly např. i v říjnu? Jak má obec postupovat, aby jí bylo proplaceno roční
připojení na internet? Lze zahrnout do uznatelných nákladů ty, které vzniknou po ukončení
realizace (ex-post)?
Odpověď: Za období červenec až listopad Vám nemohou být výdaje proplaceny. Obec
může uplatnit náklady max. v období od 1. 12. 2008 do termínu ukončení realizace projektu.
Uplatnění výdajů na připojení k internetu (způsobilé výdaje) připadá v úvahu, pokud lze tuto
službu fakturovat od 1. 12. 2008 do data ukončení realizace projektu (viz Příručka pro
žadatele a příjemce – verze 1.2), a to za podmínky, že lze prokázat nové připojení internetu

nebo navýšení stávajícího připojení. V současné době hledá MV ČR způsob, jak tuto situaci
řešit.
Otázka: Obec se dohodne se svým poskytovatelem internetu a ten vystaví fakturu na
následující měsíce od ukončení realizace projektu tak, aby bylo zajištěno roční připojení na
internet. Např. poskytovatel vystaví fakturu na měsíce červenec až prosinec 2009 (6.700 Kč)
– zbývající část roku, tak aby obec mohla uplatnit roční připojení na internet, v závěrečném
vyúčtování obec bude mít fakturu od poskytovatele ve výši 4 200Kč, avšak poskytovatel
připojení na internet v říjnu 2009 zlevní své služby na 300 Kč a obci vrátí přeplatek ve výši
1200 Kč. Co má pak obec s touto částkou dělat?
Odpověď: Obec může uplatnit náklady max. v období od 1. 12. 2008 do termínu ukončení
realizace projektu. Z toho důvodu také nemohou vzniknout přeplatky, resp. vratky, které by
mohl žadatel vracet v jiném režimu, než který je popsán v PPŽP.
Otázka: Připojení k internetu rozumíte pouze na jeden PC nebo připojení obce?
Odpověď: Pouze připojení PC, které souvisí s poskytováním služby CzechPOINT.
Otázka: Při jednom připojení na internet může být připojeno několik PC, např. obec bude
chtít proplatit (dá do uznatelných nákladů) připojení na internet, kde bude připojeno cca 6
PC. Je to správně, nebo musí dát jen poměrnou část.
Odpověď: Internetové připojení v souvislosti s CzechPOINT lze realizovat pouze v rámci
připojení jednoho počítače, na kterém jsou služby CzechPOINT poskytovány.
Otázka: Jak má nyní postupovat obec, která ve snaze dodržet postup stanovený příručkou
provedla veškeré činnosti v uvedeném termínu, tj. do 31.5.2009, právě proto, aby nepřišla o
dotaci?
Odpověď: Pokud chce obec dotaci obdržet, nemůže zrealizovat veškeré činnosti před
vydáním Rozhodnutí. Obec musí prokázat, že některá aktivita se uskutečnila po vydání
rozhodnutí (obec si dokoupila např. doplňkové vybavení k PC (myš, klávesnice, apod.),
obdržela doklad za vyúčtování internetu nebo nákladů na administraci), čímž splnila
kritérium pro způsobilost veškerých nákladů.
Otázka: Obec má v rámci tohoto projektu pouze jednu aktivitu – nákup výpočetní techniky.
Protože se díky velkému počtu žadatelů prodlužuje termín realizace, přičemž jedna aktivita
musí být realizována až po vydání Rozhodnutí, ptáme se na možnost nákupu alespoň části
výpočetní techniky na zálohovou fakturu s tím, že konečná fakturace by proběhla až po
vydání Rozhodnutí. (Rozhodnutí zatím obec nemá k dispozici).
Odpověď: Je možno na zálohovou fakturu nakoupit část výpočetní techniky a po vydání
Rozhodnutí provést konečnou fakturaci. Zálohová faktura sama o sobě nemůže být ale
použita pro vyúčtování dotace. K vyúčtování je třeba použít oba doklady – zálohu i
vyúčtování zálohy.
Otázka: Je způsobilým výdajem např. instalace, cestovné dodavatelské firmy, tonery...
zřejmě ne?
Odpověď: Do typového projektu CzechPOINT nelze zahrnout Vámi uvedené výdaje.
Způsobilými výdaji jsou pouze ty, které popsány v projektu.

Otázka: ORP pro 20 obcí (finalizováno ve dnech 16.-31.3.09), Rozhodnutí žádná obec
neobdržela, udělali jsme výběrové řízení, nakoupili výpočetní techniku a zaplatili. Snažili
jsme se to stihnout k 31.5.09. Máme stornovat faktury, abychom nepřišli o dotace?
Odpověď: Faktury nemusíte stornovat. O dotaci nepřijdete v případě, že po obdržení
Rozhodnutí budete realizovat aspoň jednu aktivitu – např. administraci, nebo lze případně
ještě dokoupit nějaké počítačové vybavení.
Otázka: Jak můžeme postupovat, pokud dosud není uskutečněn nákup technologií příp.
nákup služby za administraci?
Odpověď: Úhrada za nákup technologie nebo služby za administraci musí být uskutečněna
v termínu po vydání Rozhodnutí a zároveň před ukončením realizace projektu.
Otázka: Jaký účelový znak musí být uveden pro zaúčtování faktury za technologické
zařízení pro CzechPOINT?
Odpověď: Účelový znak uvedený v podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace je 14008.
Otázka: Můžete mi, prosím, odpovědět na otázku, kdy je projekt ukončen - předávacím
protokolem nebo uhrazením dodavatelské faktury?
Odpověď: Termín ukončení realizace projektu se stanovuje podle data finalizace projektu
(viz Příručka pro žadatele a příjemce - verze 1.2) a je takto uveden v Rozhodnutí. V tento
den je možno uplatnit poslední výdaj. To ale nebrání tomu, že může žadatel projektu ukončit
před tímto datem.
Otázka: Starostové obcí (zvláště ti, kteří mají termín realizace do 15.8.!) se mě neustále
ptají, jestli už mohou nakoupit technologii pro zřízení či rozšíření kontaktního místa Czech
POINT. Jsem vcelku bezradná, co jim mám odpovědět. Většina z nich čeká na vydání
Rozhodnutí. Prosím o sdělení v jakém časovém horizontu mohou očekávat vámi vydaná
Rozhodnutí.
Odpověď: Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou vydávána po obdržení Oznámení o změně
projektu/Kontroly realizace a momentálně se tento proces značně urychlil a myslím si, že
starostové určitě mohou začít nakupovat. Je třeba si pouze pohlídat, aby alespoň jedna
aktivita byla udělána až po vydání Rozhodnutí (např. vyúčtování administrativního výdaje).
Otázka: Součástí faktury od IT firmy jsou položky za licenční a recyklační poplatky. Jsou to
uznatelné náklady?
Odpověď: Licenční a recyklační poplatky nejsou uznatelnými náklady, pouze částky za
zařízení, jenž jsou uvedeny v technických požadavcích na kontaktní místo CzechPOINT.

Sestavila: Martina Rojková, 7.8.2009

