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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  
  
Název veřejné zakázky:  „Snížení rozsahu dodávky ve funkční oblasti CÚS – 

Konsolidace a navýšení objemu služeb funkční a technické 
podpory v rámci implementace IISSP“ 

 
 
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 7201010035628 Evidenčním číslem 
MF-97046/2012/23.  
 
 
V Praze dne 17.12.2012 
 
 
 
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. 

Stávající harmonogram implementace Integrovaného 
informačního systému Státní pokladny  (IISSP), 
zintenzivnění vývojových, testovacích, akceptačních a 
implementačních aktivit za modul rozpočtového 
informačního systému (RIS) - nasazením modulu RIS-
platební styk a rozpočtová opatření k 1.lednu 2013 - 
generují zvýšené požadavky Ministerstva financí na využití 
kapacity IT odborníků do doby ukončení platnosti Smlouvy 
o dodávce IISSP, tj. v průběhu roku 2013. 

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

Navýšení rezervované kapacity IT odborníků dle Přílohy č. 
3 – k základní Smlouvě o dodávce IISSP ze dne 22. 12. 
2008 (tzv. Servisní smlouva), zejména v těchto oblastech: 

 konsultace ke koncepčním otázkám z 
oblasti IT strategií, architektury 
informačních systémů, k technickým 
a technologickým otázkám IS obecně; 

 konzultace a práce spojené s metodikou 
výpočtů ROI, TCO, NVP a efektivnosti 
informačních systémů; 

 konsultace z oblasti standardů ITIL; 
 odborná školení z oblasti IT; 
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 podpora uživatelů s provozovanými 
částmi, funkčnostmi, SW produktu; 
vytvoření funkčního prototypu 
a implementace úprav a rozšíření 
provozovaného řešení SW produktu 
(analýza, modifikace, testování 
a zdokumentování) malého rozsahu; 

 instalace patchů od výrobce SW produktu 
a provedení příslušných úprav systému; 

 tvorba nového programu v programovacím 
jazyce SW produktu nebo modifikace 
existujícího zdrojového kódu malého 
rozsahu. 

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. 

V důsledku absence příslušné legislativy pro funkční 
oblast centrální účetní systém (CÚS – Konsolidace) do 
konce trvání projektu IISSP (rok 2013) a z důvodu potřeby 
posílení služeb funkční a technické podpory v rozhodující 
části projektu ve funkční oblasti RIS bylo rozhodnuto 
nejvyšším projektovým orgánem IISSP, Řídícím výbore o 
přesunu finančního plnění za snížení rozsahu dodávky ve 
funkční oblasti CÚS – Konsolidace z Implementační 
smlouvy (Příloha č. 2 k základní Smlouvě o dodávce 
IISSP) do služeb funkční a technické podpory v rámci 
Servisní smlouvy v objemu 2.874.297,-- Kč (bez DPH). 
Předmětné JŘBU tím nebude mít dopad na celkový objem 
základní Smlouvy. 

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

Do konce trvání projektu IISSP – t.j. do konce roku 2013. 

 
 
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) 

Body a) – 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. 

Nenaplnění potřebné podpory  a  součinnosti  ostatních 
odborných útvarů  Ministerstva  financí pro realizaci 
navrhovaného přesunu činností  

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

- netýká se 
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Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké 
míry ovlivní veřejná zakázka plnění 
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 zakázky.) 

- netýká se 

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 
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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 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.) 

- netýká 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. 

- 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 

- netýká se 
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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.) 

- 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 stanovící delší lhůtu splatnosti 
faktur než 30 dnů 

- netýká se 

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 
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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. 

V rámci veřejné zakázky jsou použity platební a obchodní 
podmínky platné pro oblast ICT na Ministerstvu financí od 
1.7.2012 

 
 
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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