
 
 
 

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 

v souladu s § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 
 
Zadavatel:  Česká republika – Ministerstvo financí  
Sídlo:     Letenská 15, P.O.BOX 77, 118 00 Praha 1 
IČO:    00006947 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:  JUDr. Miluše Stloukalová,   
  
Název veřejné zakázky:  Úprava IS FKVS 
 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona zpracoval a uveřejnil na svém profilu 
zadavatele toto odůvodnění k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané 
formou otevřeného řízení  a uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek (předběžné oznámení) pod 
Evidenčním číslem veřejné zakázky 365286 dne 30. srpna 2013.  
 
Toto odůvodnění obsahuje: 
 
a) odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 
 
b) odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady 
 
c) odůvodnění vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu 

k potřebám veřejného zadavatele 
 
d) odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení 

nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele 
 
 
 
Odůvodnění je podrobně rozepsáno v přiložených tabulkách. 
 
V Praze dne   6. listopadu  2013 
 
 
 
Podpis: .......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. 
 

Vytvoření Informačního systému pro koordinaci 
plánování finančních kontrol veřejné finanční 
podpory v návaznosti na : 
              - Novelizaci zákona č.320/2001 Sb., o 
finanční kontrole 

   - Usnesení vlády ČR č.402 
z 29.5.2013, kterým ukládá ministru financí ve 
spolupráci s ostatními členy vlády vytvořit tento 
IS 

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

Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření  
Informačního systému pro koordinaci 
plánování finančních kontrol veřejné finanční 
podpory tak, aby odpovídal novelilaci zákona 
č. 320/2001 Sb. a připravované nové prováděcí 
vyhlášce, která stanoví odpovědnost 
poskytovatelů veřejné finanční podpory a 
finančních úřadů za provádění 
veřejnosprávních kontrol na místě s tím, že 
Ministerstvo financí bude zajišťovat koordinaci 
těchto kontrol tak, aby nedocházelo k 
duplicitám v provádění veřejnosprávních 
kontrol u příjemců veřejné finanční podpory. 

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. 
 

Cílem navrhovaného IS pro koordinaci výkonu 
veřejnosprávních kontrol na místě u příjemců 
veřejné finanční podpory bude především zajistit: 

 výměnu informací o plánu 
veřejnosprávních kontrol na místě u 
příjemců veřejné finanční podpory mezi 
poskytovateli veřejné finanční kontroly a 
územními finančními orgány včetně 
operativně zařazených kontrol v průběhu 
roku, 

 umožnit poskytovatelům vyžádat si 
provedení veřejnosprávní kontroly u 
příjemců veřejné finanční podpory u 
místně příslušného územního finančního 
orgánu ( podle novely zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole), 

 zabránit vzniku duplicitních 
veřejnosprávních kontrol na místě u 
jednoho příjemce veřejné finanční 
podpory, 

 umožnit poskytovatelům a územním 
finančním orgánům předávání informací o 
plánovaných kontrolách v dávkové 
podobě bez nutnosti interaktivního vstupu 
do systému, 

 umožnit poskytovatelům a územním 
finančním orgánům předávání informací 



Ministerstvu financí o závažných zjištění 
z vykonaných veřejnosprávních kontrol 
na místě podle ustanovení § 22 zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

 umožnit územním finančním orgánům 
postoupit prostřednictvím informačního 
systému protokol z veřejnosprávní 
kontroly poskytovateli při dodržení 
zásady, že informace je přístupná pouze 
příslušnému poskytovateli, 

 vybavit informační systém nabídkou 
vybraných metod výběru vzorku 
kontrolovaných příjemců veřejné finanční 
podpory pro potřeby poskytovatelů 
veřejné finanční podpory a jejich vložení 
do informačního systému, 

 umožnit vytváření statistických přehledů 
o plánovaných a provedených 
veřejnosprávních kontrolách na místě 
podle potřeb poskytovatelů, Generálního 
finančního ředitelství a Ministerstva 
financí, 

 umožnit další rozvoj systému podle 
potřeb poskytovatelů, Generálního 
finančního ředitelství a Ministerstva 
financí. 

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

Prosinec 2014 

 
 
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 

Veřejný zadavatel popíše změny (oproti 
skutečnostem  uvedeným v odůvodnění 
účelnosti VZ pro účely  předběžného oznámení):
a) v popisu potřeb, které mají být splněním 
veřejné zakázky naplněny, 
b) v popisu předmětu veřejné zakázky, 
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky 
a potřeb zadavatele, 
d) v předpokládaném termínu splnění veřejné 
zakázky,  
(tj. uvede změny oproti skutečnostem uvedeným 
podle § 1 vyhlášky č. 232/2012) 

Usnesením vlády č. 402/2013 je uloženo ministrovi 
financí ve spolupráci s ostatními členy vlády zajistit 
koordinaci plánování finančních kontrol veřejné 
finanční podpory. Vzhledem k tomu, že novelizace 
zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole byla 
odložena, bude k naplnění výše uvedených cílů 
využit současně používaný Informační systém 
Finanční kontroly ve veřejné správě. IS FKVS 
obsahuje řadu specializovaných a vzájemně 
provázaných modulů tvořících společně účinnou 
informatickou podporu výkonu agendy finanční 
kontroly ve veřejné správě. 

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. 

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

- 

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

- 

Zadavatel může uvést další informace 
odůvodňující účelnost veřejné zakázky. 

- 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 
veřejné zakázky na služby podle § 3 odst. 2 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 služeb. (Zadavatel povinně vyplní, 
pokud požadovaná finanční hodnota všech 
významných služeb činí v souhrnu minimálně 
trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky.) 

- 

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

- 

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. 

- 

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

- 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení a osob odpovědných za poskytování 
příslušných služeb (Zadavatel povinně vyplní, 
pokud požaduje předložení osvědčení o vyšším 
stupni vzdělání než je středoškolské s maturitou, 
nebo osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 
tři roky.) 

- 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení přehledu průměrného ročního počtu 
zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob 
podílejících se na plnění zakázek podobného 

- 



charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, 
provozních a technických zařízení, které bude 
mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k 
dispozici. 

- 

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

- 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti 
za škodu 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. 

- 

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

- 

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

- 

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

Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 
142/1994 Sb. 

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 stanoveny na 
základě obecných platebních a obchodních 
podmínek Zadavatele a jsou v souladu s právním 
řádem. 

 
 
Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky č. 
232/2012 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

- - 
 
Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky č. 
232/2012 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 



-   
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