
 
Česká republika 
MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, P.O.BOX  77 
118 10  Praha 1 
Tel. 257042590          Fax 257042609         IČ 00006947  

 

V Praze dne  26.11.2012 
Č. j.: MF-115178/2012/23-232  
PID: MFCR2XKVSM 

 
Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu   
  
Referent: Jitka Thámová 
Příloha: Krycí list nabídky  
  
 
        

 

     
 
V souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Vás 
vyzýváme k podání nabídky na plnění veřejné zakázky: 
 

„Srovnávací analýza vybraných modelů technických řešení sázkových her provozovaných 
prostřednictvím technických zařízení a návrh organizačního řešení 

 státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi“ 
 
 
I. Vymezení a předmět plnění zakázky 

Předmětem plnění zakázky je (i) vypracování srovnávací analýzy vybraných modelů 
technických řešení provozování sázkových her a (ii) předložení návrhu nového organizačního 
uspořádání státního dozoru v oblasti loterií a jiných podobných her. Účelem první části zakázky 
je formulace základních parametrů nového technického řešení pro provozování a monitoring 
sázkových her provozovaných pomocí technického zařízení. Nové technické řešení by mělo 
propojit existující databází shromažďující informace o povolených loteriích a jiných podobných 
hrách s přístupem orgánů státního dozoru v reálném čase k herním a finančním transakcím 
souvisejícím s provozovanou sázkovou hrou.  V druhé části zakázky je cílem předložit návrh 
nové organizace státního dozoru nad loteriemi a sázkovými hrami v České republice.   

 

Analýza bude v obou částech založena na modelech existujících v Dánsku, Francii, Velké 
Británii, Španělsku, Itálii a Maltě a zaměří se v první části na identifikaci základních 
technických principů, na nichž jsou tyto modely založeny. V rámci srovnání by měly být 
posuzovány zejm. technické požadavky na provozovatele sázkových her provozovaných 
prostřednictvím technických zařízení (např. výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní  
terminály, sázkové hry provozované po internetu), metody ověření identifikace hráčů, způsoby 
boje s praním špinavých peněz a technické zabezpečení kontroly technických zařízení ze strany 
státního dozoru v reálném čase. Výstup bude podkladem pro nastavení optimálního technického 
řešení, které bude využito pro přípravu nové legislativně-technické úpravy loterií a  sázkových 
her provozovaných prostřednictvím technických zařízení. Při vyhodnocování optimálního 
modelu by mělo být přihlédnuto k technické, finanční a legislativní náročnosti řešení.  

 

V druhé části bude výstupem návrh nového modelu státního dozoru nad sázkovými hrami 
v České republice. Cílem je vytvoření silného a nezávislého státního orgánu s efektivními 
nástroji státního dozoru v tomto sektoru. V této souvislosti budou identifikovány požadované 
personální, časové a finanční zdroje, včetně nezbytného legislativního rámce. 

 

 



 

  
 

 
 

II. Informace a druhu a klasifikaci veřejné zakázky 
a) Veřejná zakázka na služby 
b) CPV: 79000000-4 

 
III. Doba a místo plnění zakázky 

a) Doba plnění:  do 45 dnů od data účinnosti smlouvy 
b) Místo plnění: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 

 
IV. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byly kopie dokladu o oprávnění k podnikání (např. 
výpis ze živnostenského rejstříku, živnostenský list, koncesní listina aj) a platného výpisu 
z Obchodního rejstříku (je-li uchazeč v obchodním rejstříku zapsán).  
 

Zájemce prokáže znalost (i) problematiky loterií a sázkových her z pohledu Evropského práva 
a (ii) znalost jiných evropských regulativních modelů a technických řešení sázkových her 
provozovaných po internetu tím, že uvede seznam analýz nebo poradenství, které poskytnul 
v těchto oblastech v uplynulých třech letech.    

 
V. Způsob hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti 
Dílčí kritéria:  

1 ) Celková výše nabídkové ceny                       60 % 
2)  Návrh postupu při tvorbě Analýzy                40 % 

 
Ad 1 - Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou získává bodovou hodnotu 100, další nabídky bodovou hodnotu, která 
vznikne násobkem 100 a poměru nabídkové ceny nabídky s nejnižší nabídkovou cenou k nabídkové ceně 
hodnocené nabídky * vynásobeno váhou v  %. 
 
Ad 2 – Dílčí  kritérium  bude hodnoceno na základě předloženého návrhu  postupu  při  tvorbě Analýzy (dle bodu 
VIII. d)  této výzvy. 
Nejvhodnější nabídka v rámci dílčího kritéria získá 100 bodů, následující nabídky takové nižší bodové 
ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce * vynásobeno váhou 
v  %..   

 
VI. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky 

a) Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH a včetně DPH za celé plnění veřejné zakázky. 
Nabídková cena bude doplněna do krycího listu nabídky (příloha této výzvy).    

b)  Platební podmínky: úhrada za 20 dní po obdržení daňového dokladu. 
 
VII. Místo pro podání nabídek a doba v níž lze nabídky podat  

Nabídku v listinné podobě vč. dokladů požadovaných zadavatelem se podává v řádně uzavřené 
obálce, označené „Výzva - NEOTEVÍRAT –  Srovnávací analýza – odd. 232/T“ Na obálce 
musí být též uvedena obchodní firma nebo název a adresa dodavatele.  
Nabídka bude doručena doporučeně poštou nebo předána osobně v podatelně na adrese 
zadavatele:  Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.BOX 77, 118 10  Praha 1 v termínu 
do 10:00 hodin dne 12.12.2012. 
 

VIII. Předložení nabídky 
Nabídka, podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, bude předložena 
ve dvou vyhotoveních v písemné formě.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

 
 
Součástí nabídky bude: 
a) Krycí list nabídky (v příloze této výzvy) 
b) Doklady k prokázání kvalifikace (dle bodu IV. této výzvy), tj.: 

1. doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku, živnostenský 
list, koncesní listina aj.) 

2. seznam analýz nebo poradenství 
c) Seznam pracovníků realizačního týmu, kteří se budou na plnění veřejné zakázky podílet 
d) Návrh postupu při tvorbě Analýzy, zohledňující podmínky uvedené v bodě I. této výzvy 

(popis) 
e) Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele  

 
IX. Další podmínky 

a) Uchazeč předloží seznam pracovníků realizačního týmu, kteří se budou na plnění veřejné 
zakázky podílet. 

b) Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.  
c) Uchazeči o zakázku nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast v této veřejné 

zakázce. 
d) Výsledek výběrového řízení se nesděluje všem uchazečům, pouze vybraný uchazeč je 

vyzván k podpisu smlouvy.  
e) Nejsou přípustné námitky uchazečů. 
f) Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit. 

 
 
 
 
 
 

................................................ 
zadavatel 

JUDr. Miluše Stloukalová 
Vedoucí odd. Zadávání veřejných zakázek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

Příloha  

 
 

Krycí list nabídky 
 
 
 
Veřejná zakázka   

„Srovnávací analýza vybraných modelů technických řešení sázkových her  provozovaných 
prostřednictvím technických zařízení a návrh organizačního řešení 

 státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi“ 
 
 
 

Dodavatel: 
Obchodní firma nebo název:  

 
Adresa a sídlo dodavatele:  
IČ/DIČ:  
Kontaktní  (oprávněná) osoba:   
Telefonní spojení:  
e-mailová adresa:  
 
 
 

 Kč bez DPH Kč vč. DPH 

Nabídková cena celkem    

 

 
Podávám/e nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku a prohlašuji/jeme, že  akceptuji/jeme  podmínky 
zadání  této veřejné zakázky. 
 

 
 
V …………….dne …………………….. 
 
 
………………………………………………………………        ……………………………….. 
Jméno a  příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele                               Podpis 
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