
 1

 
 
 

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:  „Další rozvoj CEDR-MF EHP a NF” 
 
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 jednacího řízení bez uveřejnění a uveřejněné ve Věstníku veřejných 
zakázek (předběžné oznámení) pod číslem formuláře 7301011059840 (Evidenčním 
číslem 359840). 
 
 
V Praze dne 27. 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. 

Úprava IS CEDR MF - cílem úprav je realizace 
funkcí, které umožní evidovat a spravovat žádosti 
a spravovat poskytnuté dotace - administraci 
agendy FM EHP/Norska 2009 -14. 

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

Cílem je zajistit realizaci následujících nových 
požadavků: 
1 Zapracování změn vyplývajících z aktuálních 
metodických podkladů: 

1.I jednotlivých formulářů pro programy PDP, 
MNG, DOA, BFA a OVA  

1.1.1 doplnění datových polí (např. 
zdůvodnění k výdajům, odpisu majetku, 
kalkulace režijních výdajů, předpoklady 
pro realizaci projektu),  
1.1.2 rozšíření evidovaného rozpočtu,  
1.1.3 rozšíření informací v žádosti o 
evidenci informací o bankovním účtu 
žadatele, 
1.1.4 doplnění dílčích a souhrnných 
kontrol nad sledovanými údaji v 
žádostech, 
1.1.5 doplnění podrobného položkového 
rozpočtu pro program OVA, včetně 
zapracování vazby proplácení DPH v 
žádosti (PDP, OVA), změna zapracování  

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Searching/RelatedContracts?Code=359840�
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logiky výpočtu celkové ceny výdaje 
podrobného rozpočtu, a zapracování 
změny významu částečného uplatnění 
DPH v projektu, 
1.1.6 rozšíření žádosti o texty poznámek 
pro každý typ žádosti individuálně, 
1.1.7 generování vybraných dokumentů ze 
šablony přímo z detailu žádosti a 
generování přílohy přímo ze seznamu 
povinných příloh v dokumentaci projektu, 
1.1.8 rozšíření sledování doby 
zahájení/ukončení v žádostech  

1.II odpovídajících procesů (doplnění a úpravy 
stavů, přechodů a odpovídajících kontrol a 
souvisejících činností)  
1.III  aktualizaci a doplnění šablon  
1.IV Rozšíření definovatelných hodnot v 
detailu výzvy programu (IČ žadatele, evidence 
de minimis)  

2 Rozšíření komunikace prostřednictvím XML 
rozhraní:   

2.I na Datové schránky (ověření existence 
DS a zasílání práv do datových schránek)  
2.II na Spisovou službu  
2.III využití rozhraní na IS ZR (ROS) i z 

pohledu aktualizace již evidovaných údajů 
(na základě monitorovací zprávy nebo 
žádosti o platbu)  

2.IV napojení na komunikaci s DotInfem  
2.V na Violu  

3 Doplnění notifikace při komunikaci 
prostřednictvím Nástěnky s možností definice 
adresáta  
4 Rozšíření bilaterálních indikátorů i pro partnery z 
nedonorských států   
5 Rozšíření funkcionality pro kompletní 
administraci projektů v Programové oblasti č.17, 
která byla původně zpracovávána pouze souhrnně 
a nyní je požadováno komplexní zpracování v 
českém jazyce   
6 Doplnění registrace žadatelů - fyzických osob a 
to jak s možností využití kvalifikovaného 
certifikátu, tak i bez nutnosti použití 
kvalifikovaného certifikátu   
7 Rozšíření přístupových práv žadatelů (možnost 
jejich členění, dle rolí mají odlišná přístupová 
práva)   
8 Doplnění možnosti vkládání žádostí interním 
uživatelem, tj. možnost založení žadatele interním 
uživatelem   
9 Evidence zadávacích řízení dle skutečnosti 
(termíny, textová pole, dokumentace, WF, 
kontrola, opravy, schválení)   
10 Evidence změn projektu interním uživatelem 
(zápis změny, vygenerování dokumentace, 
odsouhlasení provedené změny)  
11 Evidence poskytovaných záloh (pro projekty 
OVA) a doplnění funkcí pro započítávání záloh do 
žádostí o platbu dle metodiky MF 
12 Rozšíření soupisky platebních dokladů, 
doplnění kontroly čerpání do úrovně podkapitol 
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schváleného rozpočtu   
13 Doplnění funkcionality pro evidenci a sledování 
průběžných a závěrečných zpráv  

13.I evidence kalendáře předkládaných zprá  
13.II zajištění upozorňování odpovědných 
pracovníků a uživatelů na tyto termíny 

14 Rozšíření modulu kontrol o evidenci kontrol, 
doplnění statistik kontrol dle požadavků MF, 
15 Podrobnější zpracování modulu hodnocení - 
evidence databáze EH, automatizovaná nominace 
a vytvoření odpovídajících sestav pro sledování 
stavu hodnocení 
16 Doplnění funkcionality pro konverzi dokumentu 
z formátu RTF, DOC a DOCX do PDF, rozšíření 
podpory formátu DOCX 
17 Úprava členění sledovaných příloh projektů dle 
odpovídajících procesních a věcných částí 
(žádost, hodnocení, platby, monitorování ap.) 
18 Vytvoření odpovídajících seznamů v hlavním 
menu v návaznosti na sledované role uživatelů 
(CZP1,CZP2,CFCU) 
19 Rozšíření modulu plateb o administraci 
zálohových plateb 
20 Prezentace sledované historie u vybraných 
záznamů např.: 

20.I přehled postupu nominace externích 
hodnotitelů a jejich případné odmítnutí 
hodnocení  
20.II přehled odeslaných e-mailů 

21 Doplnění části pro administraci jednotlivých 
žadatelů 
22 Rozšíření správy databáze externích 
hodnotitelů dle potřeb jednotlivých resortů (každý 
resort si zajišťuje tuto správu samostatně) 
23 Rozšíření statistických sestav k vyhodnocování 
procesu administrace projektů a zajištění přístupu 
k výstupním sestavám přímo v odpovídajících 
obrazovkách 
24 Doplnění kontextové nápovědy a její 
aktualizace v návaznosti na provedené úpravy 
systému 
25 Rozšíření rozsahu školení pro potřeby 
administrujících resortů o 8 čld (školení 
administrátorů modulu ze strany jednotlivých 
resortů a pracovníků MF a jejich příprava) 
26 Zapracování požadavků na základě aktuálních 
změn v rozsahu 2 člověkoměsíců 
27 Vypracování analytické dokumentace 
(aktualizace jednotlivých formulářů, moduly 
hodnocení, monitrování, změnové řízení, kontroly 
a platby) 
28 Vypracování dokumentace (provozní 
dokumentace, uživatelská dokumentace, 
bezpečnostní dokumentace) 
29 Provozní činnosti při nasazování a testování 
1.etapy 
30 Provozní činnosti při nasazování a testování 
2.etapy. 

3. popis vzájemného vztahu předmětu veřejné 
zakázky a potřeb zadavatele,  

Zajištění agendy FM EHP/ Norsko 2009-2014, 
která je administrována odborem Mezinárodních 
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Veřejný zadavatel popíše, do jaké míry přispěje 
realizace předmět veřejné zakázky k naplnění 
potřeb zadavatele. 

vztahů v roli Národního kontaktního místa a u 10 
programů je odborný útvar v roli zprostředkujícího 
subjektu. 

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

Realizace 2013 - 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) 

-- 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. 

Nemožnost zajištění agendy FM EHP/ Norsko 
2009-2014, která vychází z mezinárodních dohod:

 Protokol 38b k Dohodě o EHP o Finančním 
mechanismu EHP 2009-2014; 

 Dohoda mezi Evropskou unií, Islandem, 
Lichtenštejnským knížectvím a Norským 

 královstvím o Finančním mechanismu EHP na 
období 2009-2014 z 28. července 

 2010; 
 Dohoda mezi Evropskou unií a Norským 

královstvím o norském finančním mechanismu 
na období 2009-2014 z 28. července 2010; 

 Memorandum o porozumění o implementaci 
finančního mechanismu Norska pro léta 2009-
2014 mezi Norským královstvím a Českou 
republikou (podepsáno 16. června 2011); 

 Memorandum o porozumění o implementaci 
Finančního mechanismu EHP pro léta 2009-
2014 mezi Islandskou republikou, 
Lichtenštejnským knížectvím, 

 

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 

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

-- 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 

 
 
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.) 

-- 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 technické 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 osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 

-- netýká se 



 6

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. 

-- netýká se 

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

-- netýká se 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 
zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 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 požadavku na 
předložení seznamu stavebních prací. (Zadavatel 
povinně vyplní, pokud požaduje předložení 
seznamu stavebních prací, ze kterého bude 
vyplývat, že finanční hodnota uvedených 
stavebních prací je v souhrnu minimálně 
dvojnásobek 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 osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení a osob odpovědných za vedení 
realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně 
vyplní, pokud osvědčení o odborné kvalifikaci 
delší než pět let.) 

-- netýká se 

Odůvodnění 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. 

-- netýká se 

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

-- netýká se 

 
Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na 
služby podle § 4 vyhlášky č. 232/2012 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky -- netýká se 
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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. 

-- netýká se 

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 § 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. 

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. 

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

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

 -- netýká se 

  

  

  

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

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

 -- netýká se 

  

  

 
 
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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