
 
 
 

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:  Publikace údajů CSÚIS na Internetu MF – provoz 2012 
 
 
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 výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění a uveřejněné ve 
Věstníku veřejných zakázek (předběžné oznámení) pod číslem formuláře 
7201012035503.Evidenčním číslem 235503.  
 
 
V Praze dne 7. listopadu 2012 
 
 
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. 

Předmětem veřejné zakázky je zajištění 
publikace ročních údajů finančních a účetních 
výkazů povinných účetních jednotek a dalších 
informací o plnění veřejných rozpočtů a 
provozu dalších funkcí webové aplikace ÚFIS 
pro účetní období roku 2012.   
 

2. popis předmětu veřejné zakázky,  
Veřejný zadavatel stručně popíše předmět veřejné 
zakázky. 

 Příprava provozního prostředí aplikace 
ÚFIS pro účetní období roku 2012.  

 Naplnění datové báze ÚFIS  ročními údaji 
z převzatých datových extraktů z CSÚIS 
v dohodnutém formátu a struktuře za účetní 
období roku 2012.  

 Generování požadovaných fakultativních 
výstupů za rok 2012 v tabulkové i grafické 
formě v rámci jednotlivých funkcí webové 
aplikace ÚFIS. 

 Generování účetních výkazů povinných 
jednotek ve formátu pdf za rok 2012. 

 Aktualizace datové základny údaji za rok 
2012 pro funkci Monitoring hospodaření 
obcí.  



 Zajištění průběžné aktualizace údajů 
v záznamech organizací v registru RARIS. 

 Aktualizace funkcí XML rozhraní aplikace 
ÚFIS. 

 Podpora provozu aplikace ÚFIS a 
komunikace s uživateli aplikace ÚFIS. 

 

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

Publikace ročních údajů finančních a účetních 
výkazů povinných účetních jednotek a dalších 
informací o plnění veřejných rozpočtů za rok 2012, 
které jsou obsahem databáze CSÚIS, je 
předpokladem pro naplnění povinnosti 
Ministerstva financí, které vyplývá z ustanovením 
§ 21a odst. 5 zákona č. 563/1991, o účetnictví, 
ve znění posledních předpisů. 
 

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

Uzavření smlouvy se navrhuje na dobu určitou, 
a to s účinností od 1. 1. 2013 do 31.12.2013.
Konečný termín pro publikaci údajů CSÚIS za 
účetní období roku 2012 je duben 2013. 

Ostatní služby průběžně do konce roku 2013.  

 
 
 
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) 

Ke změnám nedošlo. 

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. 

Rizika jsou ošetřena v obchodních podmínkách. 

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

Neexistuje jiná varianta. 

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

Realizace VZ dle požadavků zadavatele je 
předpokladem splnění povinnosti MF, které mu  
vyplývá z ustanovení § 21a odst. 5 zákona 
č. 563/1991 Sb.  

Zadavatel může uvést další informace 
odůvodňující účelnost veřejné zakázky. 

Naplnění požadavku veřejnosti o přístupu 
k informacím dle zákona č. č. 106/1999 Sb. 

 



 
 
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.) 

Vzhledem k zadání zakázky formou JŘBÚ na 
stávajícího dodavatele těchto služeb nebyl 
seznam požadován. 

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

Nebyl požadován. 

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. 

Dodavatel musí zajistit služby v podmínkách, na 
kterých je provoz dané aplikace provozován. 

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. 

Nebyl požadován. 

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.) 

Nebyl požadován. 

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. 

Nebyl požadován. 

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

Nebyl požadován. 

 
 
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 

Neuplatňuje se. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve 

Neuplatňuje se. 



výši přesahující dvojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 
5 % ceny veřejné zakázky. 

Neuplatňuje se. 

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

Neuplatňuje se. 

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

Neuplatňuje 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. 

Neuplatňuje se. 

Odůvodnění vymezení dalších obchodních 
podmínek dle § 4 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. 

Obchodní podmínky jsou v souladu s obecnými 
ustanoveními Obchodního zákoníku. 

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

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Provozní prostředí APV ÚFIS 
 

Provoz prezentačního systému ÚFIS je zajišťován 
na technických prostředcích MF. 

  

  

  

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

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Splnění požadovaných služeb ve stanovených 
termínech 

Pro naplnění jednotlivých etap požadovaných 
služeb jsou pevně stanovené termíny, které je 
nezbytné splnit.  

Nabídková cena 

Nesmí překročit kalkulaci ceny dle 
předpokládaného rozsahu prací, kterou zadavatel 
zpracoval na základě  svých znalostí a zkušeností 
z předchozích řízení.  

  

 
 
Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky č. 232/2012 (jen u 
významné zakázky dle § 156 odst. 3 zákona) 

Hodnota Odůvodnění 
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