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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:   Ing. Stanislav Sluka 
                                         Ředitel odboru - Finanční                                          
  
Název veřejné zakázky:  Poskytování specializovaných školicích a metodických 

služeb (včetně výukových auditů) pro auditory SF/FS 
 
 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona zpracoval a uveřejnil na 
svém profilu zadavatele toto odůvodnění k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na 
služby zadávané formou otevřeného řízení a uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek 
(Předběžné oznámení) pod číslem formuláře 7301012048444 a Evidenčním číslem VZ 
348444, dne 19. 03. 2012.  
 
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 8. srpna 2013 
 
 
 
 
Podpis: .......................................... 
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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. 

 
Potřeba zajištění školicích a metodických služeb (včetně 
výukových auditů) pro 200 auditorů SF/FS Auditního orgánu 
formou veřejné zakázky vznikla v souvislosti s centralizací 
auditů (začlenění pověřených subjektů Auditního orgánu) 
z regionálních rad a pověřených ministerstev do organizační 
struktury Ministerstva financí – Auditního orgánu a nutností 
zabezpečit jednotnou metodickou podporu, jednotnou 
úroveň odborných znalostí auditorů a jednotnou úroveň 
výstupů Auditního orgánu. Zajištěním služeb této veřejné 
zakázky má být naplněno zabezpečení efektivního, 
kvalitního a včasného výkonu všech činností v odpovědnosti 
Auditního orgánu v souladu s ustanoveními čl. 59 odst. 1 
písm. c) a čl. 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o 
obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o 
zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.  
 

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

 
Předmětem veřejné zakázky jsou specializované školicí a 
metodické služby (včetně výukových auditů) pro auditory 
SF/FS. Obecná část školicích služeb je určená pro nové 
zaměstnance centralizovaného Auditního orgánu a 
specializovaná část pro všechny zaměstnance s cílem 
prohloubit znalosti ze specifických oblastí. Metodické služby 
jsou zaměřeny aktuální vývoj v oblasti auditů v odpovědnosti 
Auditního orgánu, např. na využívání nástrojů finančního 
inženýrství. 
 

 
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. 
 

 
Realizovaná veřejná zakázka, resp. její předmět má přímý 
vztah ke vzniklým potřebám. Realizace jejího předmětu 
přispěje k naplnění potřeb, které jsou blíže specifikovány 
v dokumentu Evropské komise Akční plán pro zlepšení 
systému řízení a kontroly v rámci strukturálních fondů a 
fondů soudržnosti. 
 

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

 
Od podpisu rámcové smlouvy do 30. 6. 2015. 
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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.  

 

     
 
Údaje k bodům a) až d) -  beze změny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Zadavatel nepředpokládá, že by v průběhu plnění 
předmětné veřejné zakázky došlo k negativním 
stavům nebo účinkům, které by vyžadovaly 
vynaložení dalších finančních prostředků pro tuto 
veřejnou zakázku původně neplánovaných, pokud 
takové změny nevzejdou z legislativních změn, 
nebo dalších požadavků Evropské komise. 
 

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

Zadavatel nepředpokládá možnost naplnění 
potřeb (předmětu zakázky) jiným způsobem než 
zajištěním externích školicích a metodických 
služeb, protože se jedná o specifické vzdělávací 
bloky (kurzy) se zaměřením mj. na oblast aplikace 
standardů ISA ve všech fázích auditu, které jsou 
vytvářeny komorami externích auditorů, na 
specifickou část rozvojového a investičního 
bankovnictví – nástroje finančního inženýrství, 
jejich vytváření a kontrolu, na teorii řádného 
projektového plánování a řízení, resp. 
vyhodnocování efektivity, účelnosti a 
hospodárnosti prostředků vynaložených na 
jednotlivé operace/projekty v širším kontextu. 
V neposlední řadě je potřeba dána odklonem od 
postupů interního auditu k externímu auditu se 
zohledněním všech rozdílných specifik těchto 
dvou typů auditů v kontextu komplexních činností 
svěřených AO příslušnými právními předpisy. 
 

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

Zadavatel předpokládá, že realizace předmětné 
veřejné zakázky zabezpečí splnění plánovaného 
cíle. 

Zadavatel může uvést další informace 
odůvodňující účelnost veřejné zakázky. 

 - 

 
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. (Veřejný zadavatel povinně 
vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech 
významných dodávek činí v souhrnu minimálně 
trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné 

- 
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zakázky.) 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků nebo technických 
útvarů. (Veřejný 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 výrobní kapacity veřejným 
zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, 
případně provedení kontroly opatření týkajících se 
zabezpečení jakosti a výzkumu. 

- 

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

- 

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

- 

 
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.) 

Předmětná veřejná zakázka nepředpokládá 
požadavky na předložení seznamu techniků či 
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. 

Předmětná veřejná zakázka nepředpokládá 
požadavky na  předložení popisu technického 
vybavení a opatření používaných dodavatelem 
k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení 
dodavatele určeného k provádění výzkumu. 
 
Předmětná veřejná zakázka předpokládá na 
straně dodavatele požadavky na standardní 
vybavení pro účel výuky. 

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. 

Předmětná veřejná zakázka nepředpokládá na 
straně dodavatele speciální požadavky na 
provedení kontroly výrobní kapacity veřejným 
zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, 
případně provedení kontroly opatření týkajících se 
zabezpečení jakosti a výzkumu. 
Předmětná veřejná zakázka předpokládá na 
straně dodavatele, že strpí a umožní provedení 
kontroly ze strany zadavatele a pověřených osob 
následujících subjektů: 
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‐ Ministerstva financí 
‐ Centra pro regionální rozvoj ČR 
‐ Ministerstva pro místní rozvoj 
‐ Evropské komise 
‐ Evropského účetního dvora 
‐ Evropského úřadu pro potírání podvodného
jednání 
‐ Nejvyššího kontrolního úřadu 
‐ příslušného finančního úřadu  
‐ a dalších oprávněných orgánů státní správy 

 

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.) 

Přiměřenosti požadavků 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 odpovídá 
významu a obsahu předmětu veřejné zakázky. 
Dále odpovídá významu a specifičnosti povinností, 
které jsou uloženy Auditnímu orgánu. 

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. 

Předmětná veřejná zakázka nepředpokládá 
požadavky na předložení přehledu průměrného 
ročního počtu zaměstnanců dodavatele či 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. 

Předmětná veřejná zakázka nepředpokládá 
požadavky na předložení přehledu nástrojů či
pomůcek, provozních a technických zařízení, 
které bude mít dodavatel při plnění veřejné 
zakázky k dispozici.  
Předmětná veřejná zakázka předpokládá 
předložení návrhu učebního plánu podle 
stanovené osnovy (požadavků na jednotlivé 
kurzy). 
Tyto požadavky odpovídají povaze veřejné 
zakázky na poskytování specializovaných 
školicích a metodických služeb. 

 
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 

Obchodní podmínky nepožadují splatnost faktur 
delší lhůtu 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. 

Obchodní podmínky nepožadují pojištění 
odpovědnosti. 

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

Obchodní podmínky nepožadují bankovní záruku 
vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky. 

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

Obchodní podmínky požadují záruční lhůtu 12 
měsíců. 

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

Obchodní podmínky nepožadují smluvní pokutu 
za prodlení vyšší než 0,2 %. 
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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. 

- 

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. 

- 

 
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 

Nejnižší nabídková cena 

Zadavatel předpokládá, že dosáhne dostatečné 
odbornosti zadavatele a kvality poskytnutých 
služeb prostřednictvím stanovených kvalifikačních 
kritérií. Z tohoto důvodu se jeví jako nejvýhodnější 
hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena. 
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