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DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 
v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

Identifikace zadavatele:  Česká republika – Ministerstvo financí 
Letenská 15 
P.O. BOX 77 
118 10 Praha 1 
IČ: 00006947 
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: JUDr. Miluše 
Stloukalová 
 
 
 
 
……………………………….. 
Podpis: 
 

V Praze dne: 11.  prosince 2013 
 
Název veřejné zakázky: „Zjištění podpory a rozvoje informačního systému pro publikaci 

účetních a finančních dat státu veřejnosti – MONITOR v letech 
2014-2015“ 

Evidenční číslo veřejné 
zakázky: 

 

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení 

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 9. prosince 2013 žádost o dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám ve smyslu § 49 odst. 1 zákona. Na tuto žádost zadavatel poskytuje následující odpověď: 

Dotaz č. 1: 

Lze získat informace o četnosti servisních zásahů na podporovaném systému - statistika servisních 
požadavků podle kategorií? 

Odpověď: 

Vzhledem ke skutečnosti, že aplikace Monitor se doposud nachází ve fází pilotního provozu, 
nepovažuje zadavatel za účelné uvádět údaje o dosavadním počtu servisních zásahů. Zadavatel má za 
to, že taková statistika by byla ve vztahu k předmětu veřejné zakázky nepřesná a zavádějící. 

Dotaz č. 2: 

Je možné vzdálené připojení formou VPN k podporovanému systému ve vztahu k jednotlivým 
prostředím (vývojové, testovací, produktivní)? 

Odpověď: 

Vývojové prostředí bude provozat a tedy i spravovat výhradně poskytovatel. K testovacímu prostředí je 
umožněn přístup prostřednictvím VPN. Produktivní prostředí není dostupné prostřednictvím VPN. 
Veškeré změny a úpravy produktivního prostředí je nezbytné provádět přímo na pracovišti zadavatele 
viz čl. IX Smlouvy. 
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Dotaz č. 3: 

Jaký je přístup k ITSM nástroji MF? 

Odpověď: 

Předpokládáme, že zkratkou „ITSM“ tazatel rozumí „IT Service Management“. Zadavatel 
nepředpokládá, že by aplikaci Monitor začlenil do správy interními nástroji pro  řízení služeb IT. 

Dotaz č. 4: 

Metodické aktivity - jak častá jsou jednání a co je jejich obsahem a cílem? 

Odpověď: 

Interpretace účetních a rozpočtových dat v aplikaci Monitor vyžaduje nemalé metodické znalosti 
v oblasti účetnictví a rozpočetnictví. Zadavatel považuje za účelné organizovat pravidelná (zpravidla 
2x měsíčně v rozsahu půl dne) společná jednání pracovníků odborných útvarů zadavatele a členů 
realizačního týmu poskytovatele, na kterých má poskytovatel obecně možnost projednat obsah, dopady 
apod. metodických podkladů zadavatele tak, aby mohl následně řádně plnit předmět Smlouvy. 

Dotaz č. 5: 

Co je obsahem spolupráce s akademickou sférou a jaká je její požadovaná frekvence? 

Odpověď: 

Odborná veřejnost – v daném případě akademická sféra je velmi cenným zdrojem informací a námětů 
pro provoz a další rozvoj aplikace Monitor a současně cílovou skupinou uživatelů čerpající vybraná 
data (datové extrakty) z aplikace Monitor. Zadavatel proto považuje za účelné organizovat zpravidla 
1x měsíčně v rozsahu 1 pracovního dne společná jednání se zástupci akademické sféry za účelem 
projednání naznačených témat. Stejně tak považuje zadavatel za účelné, aby se zmíněných jednání 
účastnili i zástupci poskytovatele. 

Dotaz č. 6: 

U závady kategorie C – Drobná porucha je uvedeno vyřešení do pěti kalendářních dnů. Jde skutečně o 
kalendářní dny nebo o pracovní dny? Všechny ostatní aktivity jsou řešeny v rámci pracovních dní a 
pracovních hodin 

Odpověď: 

Na vyřešení závady kategorie C – Drobná závada stanovil zadavatel lhůtu 5 kalendářních dnů.  
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