
 

 

 
Evropský fond pro regionální rozvoj    

 
 

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 23 - Finanční  
  
Název veřejné zakázky:  „Poskytování auditních služeb při zajišťování výkonu auditů 

systémů a auditů operací v kompetenci Auditního orgánu u 
operačních programů spolufinancovaných z prostředků 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti“ 

 
 
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 VZ 224888 dne 18. července 2012. 
 
 
V Praze dne 20. prosince 2012 
 
 
 
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. 

Poskytování auditních služeb při zajišťování 
úkolů  Auditního orgánu v souladu s čl. 59 odst. 
1 písm. c) a čl. 62 nařízení Rady (ES) č. 
1083/2006, a rámcem platných a účinných 
právních a metodických předpisů EU a ČR, a 
aktuálními požadavky Evropské komise. Potřeba 
zabezpečení činností, které jsou v působnosti 
Auditního orgánu nezávislým externím 
subjektem může vyvstat zejména v souvislosti 
s požadavky Evropské komise nebo kvůli potřebě 
nezávislého posouzení činností vykonávaných 
Auditním orgánem.   



 

 

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

Předmětem veřejné zakázky bude výkon auditů 
v kompetenci Auditního orgánu, posouzení 
kvality výkonu činností prováděných Auditním 
orgánem v souladu s mezinárodně uznávanými 
auditorskými standardy, provedení auditu u 
projektů Auditního orgánu financovaných 
z Operačního programu Technická pomoc ve 
vzorku operací. 
 

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. 

Realizovaná veřejná zakázka má přímý vztah 
k potřebám veřejného zadavatele, které 
v průběhu roku 2012 aktualizovala Evropská 
komise. 
Veřejný zadavatel předpokládá, že realizace 
předmětu veřejné zakázky podstatnou měrou 
přispěje k naplnění  potřeb zadavatele.  
 

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

Veřejný zadavatel předpokládá průběžné plnění 
veřejné zakázky od podpisu smlouvy do 30. 6. 
2015 (jedná se o rámcovou smlouvu). 

 
 
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) 

Až na nový údaj o předpokládaném  termínu 
splnění (tj. do 30. 6. 2015) veřejný zadavatel 
nenavrhuje změny (oproti skutečnostem 
uvedeným v odůvodnění účelnosti VZ pro účely 
 předběžného oznámení) v popisu potřeb, 
v popisu předmětu veřejné zakázky, 
ve vzájemném vztahu předmětu veřejné zakázky 
a potřeb zadavatele.  
 

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. 

S ohledem na skutečnost, že veřejný zadavatel 
zohlednil zajištění plnění předmětné veřejné 
zakázky v relevantních dokumentech (viz 
sankční ustanovení za prodlení, ustanovení o
supervizi/kontradiktorním řízení před  fakturací
zajišťující kvalitu plnění, a další ustanovení 
obchodních a platebních podmínek, ustanovení o 
povinnosti na straně dodavatele při plnění 
veřejné zakázky a při poskytování informací a 
dokumentace veřejnému zadavateli, pověřeným 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů: Ministerstva financí, Centra pro 
regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní 
rozvoj, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Evropského úřadu pro boj proti 



 

podvodům, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného finančního úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy), veřejný 
zadavatel eliminoval rizika nerealizace veřejné 
zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, 
snížené kvality plnění veřejné zakázky či 
vynaložení dalších finančních nákladů. 

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

S ohledem na požadavky Evropské komise 
(potřebu ověření činností nezávislým externím 
dodavatelem), specifičnost a rovněž na skokový 
nárůst úkolů vzešlých z aktuálních požadavků 
Evropské komise, zadavatel neshledává pro 
naplnění potřeby plánovaného cíle možnost 
volby alternativ. 
 

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

Zadavatel předpokládá, že realizace předmětné 
veřejné zakázky v podstatné míře napomůže
plnění plánovaného cíle. 

Zadavatel může uvést další informace 
odůvodňující účelnost veřejné zakázky. 

Za současného stavu absence vlastních 
personálních kapacit pro výkon auditů IT a 
auditů speciálních technologií zadavatel
neshledal jiné účelnější řešení. 

  

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.) 

Přiměřenost požadavků na seznam významných 
služeb odpovídá významu a obsahu předmětu 
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. 
 

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 
požadavky na provedení kontroly technické 
kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou 
osobou jeho jménem, případně provedení 
kontroly opatření týkajících se zabezpečení 
jakosti a výzkumu. 
 



 

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 auditních služeb odpovídá významu 
a obsahu předmětu veřejné zakázky. 
 

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 VZ předpokládá na straně auditorů 
dodavatele standardní vybavení vlastními 
počítačovými, telefonickými a jinými 
technickými prostředky.  
 

  

  

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 veřejného zadavatele 
stanovící splatnost faktur odpovídají platným a 
účinným  právním předpisům a odpovědnosti 
dodavatele za kvalitu poskytovaných služeb. 

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 potřebám 
zadavatele 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 

Veřejný zadavatel nevymezuje technické 
podmínky předmětné veřejné zakázky. 

 

  

  

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání 
předmětné VZ je nejnižší nabídková cena  dle § 
78 odst. 1 písm. a) zákona.  
 

Hodnotící kritérium bylo stanovena na základě 
předmětu plnění a vede k účelnému a 
hospodárnému vynakládání veřejných prostředků 
při respektování požadavků na kvalitu 
poskytovaných služeb.  

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky  
(předmětná VZ nespadá do kategorie významné zakázky ve smyslu ustanovení § 156 odst. 3 
zákona) 

Hodnota Odůvodnění 
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