
 
 
 

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  
  
Název veřejné zakázky:  Poskytnutí služby přístupu ke znalostní databázi nezávislých 

analýz pro 1 licencovaného uživatele 
 
 
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 evidenčním číslem 226999  
 
 
V Praze dne 5. 2. 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. 

S ohledem na dynamický vývoj v oblasti ICT a 
potřeby Ministerstva financí činit významná 
rozhodnutí v oblasti nasazování prostředků ICT s 
celoresortním a celorepublikovým dopadem 
vyvstává potřeba zajištění zdroje nezávislých 
informací pro udržení vysoké kvality rozhodování v 
oblasti ICT. 
Prostředky ICT jsou v souladu s celosvětovými 
trendy ve  veřejné správě a stejnou či větší měrou 
v soukromém sektoru významnými nástroji pro 
zefektivňování práce zaměstnanců, zjednodušení 
a zpříjemnění přístupu veřejnosti ke službám 
státu, dále pak napomáhají snižování nákladů na 
výkon svěřených agend a mají celospolečenský 
dopad v oblasti inovací, vědy a výzkumu. 

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

Předmětem plnění veřejné zakázky bude 
poskytnutí služby přístupu ke znalostní databázi 
nezávislých analýz. Věcně tato databáze bude 
obsahovat informace o klíčových trendech, 
dodavatelích, produktech a technologiích (včetně 
jejich vzájemného porovnání) v celé šíři a hloubce 
ICT trhu, tedy v oblastech: hardware (servery, 
storage, desktop PC, pracovní stanice, doplňkový 
HW), softwarová infrastruktura (integrační 



platformy, bezpečnostní software, provozní 
software), aplikační software, vývoj aplikací, 
komunikační služby a komunikační zařízení, řízení 
informatiky, IT služby, výzkum pro podporu práce 
jednotlivých rolí v podnikové informatice (ředitel 
informatiky, provozu ICT, vývoje, bezpečnosti, ICT 
nákupu, architektury, analytických aplikací) a 
nástroje na porovnání maturity IT Score. 
Předmětem veřejné zakázky budou i služby 
spočívající v možnosti kontaktovat mailem či 
telefonicky autory analýz, za účelem jejich 
interpretace a aplikace pro individuální potřeby 
Ministerstva financí. 

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. 

Realizace této veřejné zakázky splní velkou část 
potřeb zadavatele ve vztahu k přístupu k databázi 
nezávislých analýz a pro potřeby velkých projektů 
rovněž umožní konzultovat a interpretovat tyto 
analýzy v návaznosti na připravované či 
realizované projekty.  
 

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

Předpokládaná délka trvání smluvního vztahu 
vzešlého z této veřejné zakázky je na dobu 
neurčitou od podpisu smlouvy. 

 
 
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) 

Oproti předběžnému oznámení nedošlo ke 
změnám. 

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. 

Obor ICT má vysokou dynamiku s celou řadou 
inovací. S ohledem na tuto skutečnost, by 
v případě neuskutečnění realizace této VZ došlo 
ke snížení možnosti konfrontovat inovace 
konkrétních výrobců s nezávislými studiemi. Tato 
skutečnost má přímý dopad na efektivní 
vynakládání veřejných prostředků. 

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

Alternativou k této VZ by byl nárůst zaměstnanců 
a nákladů spojených s účastí na odborných 
konferencích doma i v zahraničí. 

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

Z pohledu efektivity dojde k maximálnímu 
možnému naplnění stanoveného cíle. 

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.) 

Zadavatel nepožaduje 

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

S ohledem na rozsah a šíři předmětu plnění a 
stanovené oblasti, zadavatel požaduje pro každou 
stanovenou oblast minimálně jednoho technika 
s přehledem v dané oblasti, celkem tedy min. 13 
techniků. 

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. 

Zadavatel nepožaduje 

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. 

Zadavatel nepožaduje 

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.) 

Zadavatel požaduje doložení min. 5ti leté praxe 
pro danou oblast, a to s ohledem na zajištění 
dostatečné kvality výstupů, kvalita analýz je dle 
názoru zadavatele podmíněna délkou praxe 
v dané oblasti ICT, a to s ohledem na dynamický 
vývoj celého odvětví. Požadovaná délka praxe 
umožňuje analýzu aktuálních událostí a zároveň 
sledování střednědobých a dlouhodobých trendů. 

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. 

Zadavatel nepožaduje 

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

Zadavatel nepožaduje 

 
 
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 

Zadavatel nepožaduje 

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

Zadavatel nepožaduje 

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

Zadavatel nepožaduje 



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

Zadavatel nepožaduje 

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

Zadavatel nepožaduje 

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 smluvní pokuty je stanovena v souladu s 
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. 

Obchodní podmínky odpovídají všeobecným 
obchodním podmínkám uplatňovaným 
Zadavatelem pro všechny zakázky ICT a 
odpovídají potřebám a omezení rizik souvisejících 
s plněním veřejné zakázky. 

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

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Zadavatel nevymezil  

  

  

  

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

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Hodnotící kritérium Ekonomická výhodnost 

Hodnotící kritérium bylo stanoveno na základě 
předmětu plnění, které by v případě hodnocení na 
základě kritéria nejnižší nabídkové ceny, mohlo 
vést k neúčelnému a nehospodárnému 
vynakládání veřejných prostředků.  

Dílčí hodnotící kritérium Celková cena za roční 
službu 

Váha dílčího hodnotícího kritéria 70% v rámci 
hodnotícího kritéria Ekonomické výhodnosti byla 
stanovena s ohledem na hospodárné a efektivní 
nakupování služeb.  

Dílčí hodnotící kritérium Počet primárních analýz 
Stěžejní rozhodující kritérium pro posouzení 
rozsahu nabízených služeb, které mají pokrýt 
potřeby zadavatele. 

 
 
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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