
 
 
 

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, vedoucí odd. Zadávání veřejných zakázek
  
  
Název veřejné zakázky:  Zajištění maintenance a technické podpory produktů pro online 

šifrování dat 
 
 
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 362544 dne 5. 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  11. září  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. 
 

Stále se zvyšující aktivity kyberzločinu vyžadují 
nasazovat prostředky pro 
předcházení bezpečnostním incidentům 
spojeným s možnou ztrátou či zneužitím dat. 
Útočníci se při získávání dat čím dál více 
soustřeďují na možnost napadení systémů 
zevnitř. Nejvíce ohrožena jsou data uložená na 
pracovních stanicích, noteboocích a přenosných 
USB paměťových zařízeních. Vzhledem 
k rostoucím bezpečnostním rizikům je nutno 
zabezpečit průběžnou aktualizaci 
bezpečnostního SW, který již má MF pořízen, 
včetně zajištění technické podpory provozu 
tohoto SW.      

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

Předmětem VZ je zajištění: 
1. Maintenance pro 2500 ks licencí SW 

AreaGuard Picker 
2. Maintenance pro 4100 ks licencí SW 

AreaGuard/AG NEO 
3. Maintenance pro 3200 ks licencí SW 

OtimAceess  (řešení USB pod kontrolou) 
4. Maintenance pro 2000 ks licencí SW 

modulu OptimAccess WorkSpy 
5. Maintenance pro 1 ks licence k SW 

centrální správa AG 
6. Služby technické podpory uvedených 

produktů firmy SODATSW 

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. 
 

S rozvojem univerzality hardware infrastruktury 
dnes již téměř neexistuje periferní zařízení, které 
by nemělo vlastní paměťovou kapacitu. Pří 
výkonu státní správy odpovídá za ochranu dat 
vedení organizace.  K zajištění ochrany dat je 
nezbytné implementovat bezpečnostní software 
umožňující zejména nastavení uživateli 
neovlivnitelného šifrování dat na uživatelských 
stanicích a také sdílených i přenosných 
úložištích. K získání přehledu o činnosti 
uživatelů a zejména pro řízení práv k exportu a 
distribuci dat  je nutno zajistit monitoring 
používaných USB paměťových zařízení a 
současně umožnit řízení vynucených restrikcí 
jejich použití. Proto je potřebné pořídit 
maitenance a službu technické podpory, které 
jsou nezbytné pro zajištění aktuálnost a 
funkčnosti SW prostředků, které jsou již 
v resortu MF zavedeny a používány. 



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

Splnění VZ se předpokládá pro dodávku 
maintenance nejpozději 15.12.2013. Realizace 
technické podpory od 1.1.2014 do 31.12.2014 

 
 
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) 

Beze změn 

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. 

V případě nerealizace předmětu veřejné zakázky  
hrozí riziko, že od 1.1.2014 nebudou pořízené 
SW prostředky  pro zabezpečení pracovních 
stanic, notebooků a přenosných paměťových 
médií pokryty SW a technickou podporou, což 
bude mít negativní vliv na jejich využívání a 
provozní funkcionalitu. 

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

Jiná varianta není. 

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

Zajištěním maintenance a technické podpory 
budou vytvořeny podmínky pro naplnění 
bezpečnostních zásad a vnitřních předpisů. 

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.) 

Nepožaduje se. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků nebo technických 

Předložením seznamu techniků nebo 
technických útvarů bude známa odborná 



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

profesní úroveň pracovníků uchazeče, kteří 
budou předmět veřejné zakázky zajišťovat. 

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. 

Nepožaduje 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. 

Nepožaduje 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 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.) 

Nepožaduje se. 

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. 

Nepožaduje se. 

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

Nepožaduje se. 

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

Nepožaduje se. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou dodavatelem třetím 
osobám ve výši přesahující dvojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 

Nepožaduje se. 

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

Nepožaduje se. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící požadavek záruční lhůtu delší než 24 

Nepožaduje se. 



měsíců. 

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

Nepožaduje 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. 

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 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší 
nabídková cena.  

Hodnocena bude celková nabídková cena za 
plnění veřejné zakázky. Předmětem plnění je 
služba poskytování SW a technické podpory, 
jejíž cena je kalkulovatelná dle počtu SW licencí 
a předpokládaných limitů. 
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