
 

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

v souladu s § 156 Zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 
 
 
 
Identifikace zadavatele: Česká republika – Ministerstvo financí 

Letenská 15 
P.O.BOX 77 
118 10 Praha 1 
IČ: 00006947 
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Stanislav Sluka 
 
……………………………….. 
Podpis: 

 
 
V Praze dne: 4.9.2013 
 
 
 
Název veřejné zakázky: 
 

Úprava IS SDSL 
 

Druh zadávacího řízení: 
 

Jednací řízení bez uveřejnění 

Veřejná zakázka 
 podle výše předpokládané hodnoty: 

Nadlimitní  

Druh veřejné zakázky. 
 

Služba  

Věstník veřejných zakázek  
Evidenční číslo veřejné zakázky:  
Předběžné oznámení uveřejněno dne: 

 
VVZ 360548 
17.7.2013 

 
 
 
Odůvodnění je zpracováno v souladu s Vyhláškou č. 232/2012 (dále jen „vyhláška“) a obsahuje:  
 
A. odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 1 vyhlášky  
B. odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky  
C. odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady podle § 3 vyhlášky   
D. odůvodnění vymezení obchodních podmínek podle § 4 vyhlášky  
E. odůvodnění vymezení technických podmínek podle §§ 5 vyhlášky   
F. odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky  
G. odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky   
  
 
 
 
 
 
 



A. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného 
zadavatele podle § 1 vyhlášky č. 232/2012 

1.  
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky 
naplněny: 
 
Veřejný zadavatel popíše své potřeby pro řádné zajištění svěřených 
úkolů.   

Vývoj informačního systému SDSL – Státní 
dozor nad loteriemi a sázkami v návaznosti na : 

- Novelizaci zákona č.202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, 
v platném znění  

- Novelizaci zákona č.634/2004 Sb., o 
správních poplatcích 

(K těmto změnám došlo novelami 
publikovanými ve Sbírce zákonů pod 
č.300/2011 Sb. a č. 458/2011 Sb.) 
          -   Ústavní nález Klatovy (nález sp. Zn. 
Pl.. ÚS 6/13)  

2.  
Popis předmětu veřejné zakázky: 
 
Veřejný zadavatel stručně popíše předmět veřejné zakázky. 

Předmětem plnění veřejné zakázky je 
pokračování v úpravách funkcionality a 
úpravách řešení Informačního systému pro 
Státní dozor nad loteriemi a sázkami (dále IS 
SDSL) tak, aby odpovídala potřebám uživatelů 
(na MF odboru 34) v oblasti výkonu státního 
dozoru nad loteriemi a sázkami v souvislosti 
s plněním úkolů vyplývajících především ze 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, zákona č. 253/2008 Sb., 
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu 
a zákona č. 254/2008 Sb., kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu. Dále pak vyhlášky č. 223/1993 Sb., 
o hracích přístrojích, vyhlášky č. 285/1998 Sb., 
o podmínkách monitorování a uchovávání 
záznamů v kasinu. 

3.  
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a 
potřeb zadavatele  
 
Veřejný zadavatel popíše, do jaké míry přispěje realizace předmětu 
veřejné zakázky k naplnění potřeb zadavatele.  

Rozšíření funkcionality IS SDSL zejména o 
tyto funkce: 

- Napojení na základní registry  
- Slučování žádostí  
- Korespondence prostřednictvím 

datových schránek 
- Systémové řešení oprav zřejmé 

nesprávnosti  
- Kompletní workflow autoremedur a 

rozkladů  
- Právní posouzení  
- Hromadné zahajování a ukončování 

provozu  
- Úprava u číselných loterií  
- Možnost výběru adresátů a jejich změny 

při odeslání rozhodnutí  
- Zanesení a provázání nových registrů  
‐ Nový typ subjektu „Nelegální 

provozovatel“ 
4.  Prosinec 2013 



Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky  
 
Veřejný zadavatel vymezí , kdy bude veřejná zakázka splněna, buď 
konkrétním datem , nebo časovým úsekem.  

 
B. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 
Veřejný zadavatel popíše  změny  oproti skutečnostem 
uvedeným podle § 1 vyhlášky ( odůvodnění účelnosti VZ 
pro účely  předběžného oznámení – Tabulka A): 

 

-- netýká se 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, 
která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích 
podmínek. 
 
Jde zejména o rizika nerealizace  veřejné zakázky, prodlení s 
plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších 
finančních nákladů.  

-- netýká se 

Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění 
potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 
zakázky. 

-- netýká se 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní 
veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. 

-- netýká se 

Zadavatel může uvést další informace odůvodňující 
účelnost veřejné zakázky 

-- netýká se 

 
C. Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky 

na dodávky podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 232/2012 
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné 
zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné  zakázky  

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam 
významných dodávek: 
Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota 
všech významných dodávek  činí v souhrnu minimálně trojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky) 

-- netýká se 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
seznamu techniků nebo technických útvarů. 
Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení 
seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů. 

-- netýká se 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
popisu technického vybavení a opatření používaných 
dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení nebo 
vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu. 

-- netýká se 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení 
kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo 
jinou osobou jeho jménem, případně provedení 
kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a 
výzkumu. 

-- netýká se 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného 
k dodání  

-- netýká se 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku 
vydaného příslušným orgánem  

-- netýká se 

 
D. Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné 

zakázky na služby podle § 4 vyhlášky č. 232/2012 
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů. -- netýká se 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu -- netýká se 



způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši 
přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky. 
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny 
veřejné zakázky. 

-- netýká se 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
požadavek záruční lhůtu delší než 24 měsíců. -- netýká se 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 
0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky  
za každý den prodlení. 

-- netýká se 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou 
faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

-- netýká se 

Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek 
dle § 5 odst. 2. Veřejný zadavatel odůvodní vymezení 
obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky 
a veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým 
potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné 
zakázky. 

Další obchodní podmínky jsou zadavatelem 
stanoveny proto, aby byla v rámci smluvních 
vztahů zajištěna jednotnost smluvních 
ujednání a (z pohledu dodavatelů) i rovnost 
podmínek pro jednotlivé dodavatele. 

 
E. Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

č. 232/2012 
Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 
 -- netýká se 
  
  
 
F. Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

č. 232/2012 
Hodnotící kritérium Odůvodnění 
 -- netýká se 
  
  
 
G. Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky č. 232/2012  

(jen u významné zakázky dle § 156 odst. 3 zákona) 
Hodnota Odůvodnění 
 -- netýká se 
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