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�ESKÁ REPUBLIKA 
MINISTERSTVO FINANCÍ  
Letenská 15, P.O.BOX  77 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257043446  
I�: 00006947  DI�: CZ00006947 

 

V Praze dne 7.10.2013 
�. j.: MF-73039/2013/23-2302/D 

 
V�c: Výzva k jednání v jednacím �ízení bez uve�ejn�ní o ve�ejnou zakázku 

v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 písm. a) zákona �. 137/2006 Sb., 
o ve�ejných zakázkách (dále jen ”zákon”) 

  
 

Referent: Ing. Dušánková, l. 3446 
P�ílohy: �. 1 -  Zadávací dokumentace 

�. 2 -  Krycí list nabídky 
�. 3 -  �estné prohlášení 
�. 4 -  P�edm�t ve�ejné zakázky 

  
  
 
 
 
 
 

 

 
 

 V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje sv�j úmysl zadat 
ve�ejnou zakázku v tomto zadávacím �ízení:  

                                                                   

„Vybudování Informa�ního systému pro distribuci spo�icích státních dluhopis� 
prost�ednictvím elektronického p�ístupu ke správ� majetkového ú�tu a jeho 

provoz v prvních dvou letech“ 
 

I. Informace o p�edm�tu ve�ejné zakázky  
P�edm�t pln�ní ve�ejné zakázky je podrobn� popsána v p�iloženém dokumentu „Vybudování 
Informa�ního systému pro distribuci spo�icích státních dluhopis� prost�ednictvím 
elektronického p�ístupu ke správ� majetkového ú�tu a jeho provoz v prvních dvou letech“. 
Podrobný popis p�edm�tu ve�ejné zakázky - P�íloha �. 4. 
 
Specifikace ve�ejné zakázky: 

1. Vybudování Informa�ního systému pro distribuci spo�icích státních dluhopis� 
prost�ednictvím elektronického p�ístupu ke správ� majetkového ú�tu.  

2. Provozování, údržba a podpora Informa�ního systému pro distribuci spo�icích státních 
dluhopis� prost�ednictvím elektronického p�ístupu ke správ� majetkového ú�tu po 
dobu dvou let.
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II. Informace o druhu a klasifikaci ve�ejné zakázky 
Ve�ejná zakázka na služby. 
CPV: 72421000-7  Vývojové služby internetových nebo intranetových klientských 
aplikací. 
 
III. Doba a místo pln�ní ve�ejné zakázky 

a) Doba pln�ní :  
� Pro Vybudování Informa�ního systému pro distribuci spo�icích státních dluhopis� 

prost�ednictvím elektronického p�ístupu ke správ� majetkového ú�tu od podpisu 
smlouvy do t�í m�síc�. 

� Pro Provozování, údržba a podpora Informa�ního systému pro distribuci spo�icích 
státních dluhopis� prost�ednictvím elektronického p�ístupu ke správ� majetkového 
ú�tu od akceptace programového vybavení dle p�edchozího bodu pod dobu dvou let s 
možností prodloužení na základ� dodatku uzav�ené smlouvy. 

b) Místo pln�ní: Centrální depozitá� cenných papír�, a.s., Rybná 14, 110 05  Praha 1. 
 
 

IV. Spln�ní kvalifikace 
Uchaze� p�edloží doklad o oprávn�ní k podnikání, v�etn� výpisu z Obchodního rejst�íku �i 
jiné evidence ne starší než 90 dn�, má-li v ní být uchaze� podle zvláštních p�edpis� zapsán. 
P�edloženy budou originály nebo ú�edn� ov��ené kopie doklad� (sou�ást nabídky). 
 
 
 V. Obchodní podmínky, v�. platebních podmínek zp�sob zpracování nabídkové ceny 

a technická specifikace 
Viz p�íloha �. 1 - Zadávací dokumentace.  

 
 
VI.  Identifika�ní údaje zadavatele  
Obchodní firma:    �eská republika – Ministerstvo financí 
Sídlo:   Letenská 15, Praha 1 
PS�:   118 10 
I�:   00006947 
DI�:   CZ00006947 
Zastoupený: Ing. Boženou Zd�nkovou, vedoucí odd�lení Projektové �ízení 

finan�ních a vnit�ních IS 
 
 
VII. Místo, den a hodina konání prvního jednání v�etn� uvedení, v jakém jazyce bude 

jednáno  
Jednání s Ing. Boženou Zd�nkovou (telefon 257042917) se uskute�ní po p�edb�žné domluv� 
v kancelá�i �.520/D Ministerstva financí, Letenská 15, Praha 1, dne 11.10.2013 v 10:00 
hodin a p�edm�t uvedené ve�ejné zakázky bude projednán v jazyce �eském. 
 
 
VIII. Termín posledního možného jednání, a to zejména s p�ihlédnutím ke lh�t� pro 

podání nabídek  
Termín posledního možného jednání s Ing. Boženou Zd�nkovou je možné uskute�nit 
na základ� p�edb�žné domluvy dne 15.10.2013 v 10:00 hodin na výše uvedeném míst�. 
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IX. Obsah a uspo�ádání nabídky 
Sou�ástí nabídky musí být: 

a) seznam statutárních orgán� nebo �len� statutárních orgán�, kte�í v posledních 3 
letech od konce lh�ty pro podání nabídek byli v pracovn�právním, funk�ním �i 
obdobném pom�ru u zadavatele, 

b) má-li dodavatel formu akciové spole�nosti, seznam vlastník� akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota p�esahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve 
lh�t� pro podání nabídek, 

c) prohlášení uchaze�e o tom, že neuzav�el a neuzav�e zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního p�edpisu v souvislosti se zadávanou ve�ejnou zakázkou. 

Viz p�íloha �. 3. 
 
Nabídka bude uspo�ádána v následujícím po�adí: 

1. Krycí list nabídky 
2. Prokázání spln�ní kvalifikace (dle bodu IV. výzvy) 
3. Prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona podepsané osobou oprávn�nou jednat 

jménem �i za dodavatele   
4. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávn�nou jednat jménem �i za 

dodavatele.   
 
 

X.  Lh�ta a místo pro podání nabídky  
a) Nabídku zašlete v �ádn� uzav�ené obálce, opat�ené obchodní firmou nebo názvem 

a adresou uchaze�e a na p�ední stran� ozna�ené „Jednací �ízení bez uve�ejn�ní - 
NEOTEVÍRAT – Vybudování Informa�ního systému pro distribuci spo�icích 
státních dluhopis� prost�ednictvím elektronického p�ístupu ke správ� majetkového 
ú�tu a jeho provoz v prvních dvou letech – odd. 2302/D“ zašlete doporu�en� poštou 
nebo p�edejte osobn� v podateln� na adrese zadavatele: �eská republika – Ministerstvo 
financí, Letenská 15, P.O.BOX 77, 118 10 Praha 1. 

 
 b)   Nabídku doru�te na adresu zadavatele osobn� nebo doporu�en� poštou nejpozd�ji do      
      18.10.2013 do 16:00 hodin (po dohod�, resp. po ukon�ení  posledního jednání). 
 
 
XI.  Zadávací lh�ta 
      Zadávací lh�ta je stanovena na dobu 1 m�síce.   
 
 
XII. Zrušení zadávacího �ízení (dle § 84 odst. 4 zákona) 
 Zadavatel je oprávn�n zrušit ve�ejnou zakázku do doby uzav�ení smlouvy. 
 
 
 
 
                                                                           ............................................. 

                 Zadavatel 
                                                                                 Ing. Stanislav Sluka 
             �editel odboru - Finan�ní 
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P�íloha �. 1 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

(Podle § 44 zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) 

Zadavatel požaduje k jednání o p�edm�tu ve�ejné zakázky vypracování návrhu smlouvy. Návrh 
smlouvy bude p�edložen v jednom vyhotovení a bude podepsán statutárním orgánem, nebo 
zástupcem dodavatele. Návrh smlouvy musí obsahovat níže uvedená ustanovení: 

Platební podmínky
Cena, platební podmínky a fakturace 
1. Celková cena uvedená ve smlouv� je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona 

�. 526/1990 Sb., o cenách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a je cenou nep�ekro�itelnou, která 
zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací p�edm�tu smlouvy, v�etn� náklad� souvisejících 
s p�ípadnými celními poplatky, dopravou do místa pln�ní apod. 

2. Celková dohodnutá smluvní cena za p�edm�t pln�ní za celé období trvání smlouvy �iní: 
bez DPH ……………….,– K�, 

slovy (……………………………………………..), 
DPH  ….% ……………….,– K�, 

slovy (……………………………………………..), 
v�etn� DPH ……………….,– K�, 

slovy (……………………………………………..) 

Celková dohodnutá smluvní cena za p�edm�t pln�ní za zhotovení programového vybavení 
na zakázku �iní: 

bez DPH ……………….,– K�, 
slovy (……………………………………………..), 

DPH  ….% ……………….,– K�, 
slovy (……………………………………………..), 

v�etn� DPH ……………….,– K�, 
slovy (……………………………………………..) 

Celková dohodnutá smluvní cena za provozování, údržbu a podporu programového 
vybavení �iní: 

bez DPH ……………….,– K�, 
slovy (……………………………………………..), 

DPH  ….% ……………….,– K�, 
slovy (……………………………………………..), 

v�etn� DPH ……………….,– K�, 
slovy (……………………………………………..) 

3. Cena díla uvedená v odstavci 2 tohoto �lánku zahrnuje následující �ásti: 
 Kalkula�ní tabulka 

(1) úhrada za  […] K� bez DPH
(2) úhrada za  […] K� bez DPH
(3) úhrada za  […] K� bez DPH
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(4) úhrada za  […] K� bez DPH
(5) úhrada za  […] K� bez DPH

4. Cena díla uvedená v odstavci 2 tohoto �lánku bude uhrazena dle následujícího harmonogramu 
plateb:  
 Harmonogram plateb 

(1)  […] K� bez DPH termín
(2)  […] K� bez DPH termín
(3)  […] K� bez DPH termín
(4)  […] K� bez DPH termín
(5)  […] K� bez DPH termín

5. Právo fakturovat za p�edm�t pln�ní vzniká po jeho p�evzetí a potvrzení akcepta�ního 
protokolu zhotoveného programového vybavení nebo potvrzení p�edávacího/p�ejímacího 
protokolu o vykonané služb� provozování, údržby a podpory programového vybavení (dále 
též „dodací doklady“) oprávn�ným zástupcem Objednatele. 

6. Vystavený da�ový doklad/ faktura musí obsahovat: 
a) rozpis položek p�edm�tu pln�ní p�esn� dle smlouvy, 
b) zakázkové �íslo smlouvy,  
c) úplné bankovní spojení dodavatele v�etn� zejména �ísla ú�tu, 
d) veškeré náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
e) náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku, 

7. Spole�n� s fakturou – da�ovým dokladem je Zhotovitel povinen p�edložit dodací doklad, 
který musí obsahovat jednozna�né ozna�ení dodávky �i služby, a to v�etn� p�esných názv� 
položek. Originál dodacího dokladu p�ipojený k faktu�e musí být s p�edepsanými jmény 
zástupc� obou smluvních stran a musí být t�mito zástupci vlastnoru�n� �iteln� podepsán. 

8. Splatnost �ádn� vystavené faktury – da�ového dokladu �iní 21 dn� ode dne doru�ení 
Objednateli. 

9. V roce, v n�mž je uskute��ováno pln�ní, musí být faktura doru�ena Objednateli nejpozd�ji do 
15. 12., nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

10. Objednatel má právo fakturu – da�ový doklad Zhotoviteli p�ed uplynutím lh�ty splatnosti 
vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li faktura nesprávné údaje, chybí-li na 
faktu�e – da�ovém dokladu n�která z náležitostí, chybí-li originál dodacího dokladu nebo 
obsahuje-li jiné cenové údaje nebo jiný druh �i množství p�edm�tu pln�ní než dohodnuté ve 
smlouv�. Nová lh�ta splatnosti v délce 21 dn� po�ne plynout ode dne doru�ení opravené 
faktury – da�ového dokladu Objednateli.  

11. Da� z p�idané hodnoty bude ú�tována v souladu se zákonem �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané 
hodnoty, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, ke dni uskute�n�ní zdanitelného pln�ní. 

12. Platby budou probíhat výhradn� v korunách �eských a rovn�ž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této m�n�. 

Obchodní podmínky 
Dodání p�edm�tu pln�ní smlouvy 
1. Zhotovitel se zavazuje, že p�edm�t pln�ní bude v�cn� a právn� bezvadný a odpovídající 

právním p�edpis�m a závazným i doporu�ujícím normám platným v �eské republice. 
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2. P�edm�t pln�ní musí vyhovovat bezpe�nostním standard�m, jejichž použití je obvyklé u 
obdobných produkt�, a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám 
Objednatele v oblasti bezpe�nosti a provozu informa�ních a komunika�ních technologií. 

3. P�ed uskute�n�ním p�edání p�edm�tu pln�ní bude Zhotovitel prokazateln� informovat 
oprávn�ného zástupce Objednatele uvedeného ve smlouv� o p�ipravenosti k p�edání. Datum 
p�evzetí musí být stanoveno po projednání se zástupcem Objednatele tak, aby mezi 
doru�ením oznámení o dokon�ení a datem p�evzetí uplynulo nejmén� p�t (5) pracovních dní.  

4. Díl�í dodávka p�edm�tu pln�ní a díl�í fakturace se p�ipouští pouze v p�ípad� uvedení této 
skute�nosti ve smlouv�.  

5. Pokud to není v rozporu s povahou p�edm�tu pln�ní, musí být ke každému funk�nímu celku 
p�iloženy doklady nutné k jeho p�evzetí a užívání, návod k použití a p�ípadná další nezbytná 
dokumentace (nap�. prohlášení o shod�, atesty, prohlášení, že byly použity materiály a 
technologie v souladu s p�íslušnými zákony a p�edpisy, prohlášení o respektování 
enviromentálních požadavk� daných platnými závaznými p�edpisy). Veškeré dokumenty 
uvedené v p�edchozí v�t� musí být v �eském jazyce.  

6. P�edání p�edm�tu pln�ní bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávn�ným 
zástupcem Objednatele. 

7. V p�ípad� neposkytnutí nezbytné sou�innosti Objednatele lze po vzájemné dohod� prodloužit 
termín pln�ní smlouvy. Dohoda podle p�edchozí v�ty musí být písemná a musí mít formu 
dodatku k této smlouv�. 

P�echod vlastnictví a nebezpe�í škody 
1. Objednatel nabývá práva k užívání p�edm�tu pln�ní dnem p�evzetí p�edm�tu pln�ní 

Objednatelem. 

2. Objednatel je oprávn�n užívat p�edm�t pln�ní od data jeho protokolárního p�evzetí. Za užití 
p�edm�tu pln�ní podle p�edchozí v�ty se však nepovažuje jeho ov��ování a testování. 

Sankce – smluvní pokuta a úrok z prodlení 
1. V p�ípad� prodlení Zhotovitele s pln�ním jakékoliv povinnosti v termínu vyplývajícím z této 

smlouvy �i právních p�edpis� má Objednatel právo uplatnit v��i Zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % (slovy: p�t setin procenta) z celkové ceny p�íslušného p�edm�tu pln�ní (tj. 
z celkové ceny za zhotovení programového vybavení nebo z celkové ro�ní ceny za 
provozování, údržbu a podporu programového vybavení) v�etn� DPH za každý i zapo�atý 
den prodlení. 

2. P�i nedodržení termínu splatnosti �ádn� vystavené faktury – da�ového dokladu Objednatelem 
je Zhotovitel oprávn�n požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se �ídí 
na�ízením vlády �. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úrok� z prodlení a poplatku 
z prodlení podle ob�anského zákoníku, v platném zn�ní. 

3.  Jakékoliv omezování výše p�ípadných sankcí se nep�ipouští. 

4. Žádná ze smluvních stran není odpov�dná za prodlení svých závazk� v rozsahu, v jakém je 
prodlení zp�sobeno prodlením s pln�ním závazk� druhé smluvní strany, zejména v p�ípad� 
neposkytnutí požadované sou�innosti vymezené ve smlouv�.  

5. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek stanovený touto 
smlouvou. 
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6. Okolnosti vylu�ující odpov�dnost podle § 374 obchodního zákoníku nemají v souladu s § 300 
obchodního zákoníku vliv na povinnost platit smluvní pokutu.  

7. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouv� není dot�eno právo smluvních 
stran na náhradu zp�sobené škody v plné výši. 

Náhrada škody 
1. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody zp�sobené Objednateli porušením svých 

povinností. Zhotovitel odpovídá zejména za škody zp�sobené porušením ustanovení této 
smlouvy, škody zp�sobené jiným protiprávním jednáním a škody vzniklé v d�sledku vad 
pln�ní. O náhrad� škody platí obecná ustanovení obchodního zákoníku. 

2. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše �i druhu náhrady škody se nep�ipouští. 

Ochrana informací 
1. Ob� smluvní strany berou na v�domí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické 

podob� zve�ejn�n na internetových stránkách Ministerstva financí a dle zákona o ve�ejných 
zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez �asového omezení.  

2. Ob� smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezp�ístupnit t�etím osobám d�v�rné 
informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona 
�. 106/1999 Sb., o svobodném p�ístupu k informacím, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, není 
tímto ustanovením dot�ena. 

3. Za d�v�rné informace se považují veškeré následující informace: 
a) veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou; 
b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost ml�enlivosti Objednatele; 
c) veškeré další informace, které budou Objednatelem ozna�eny jako d�v�rné ve smyslu 

ustanovení § 152 zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 

4. Povinnost zachovávat ml�enlivost uvedená v tomto �lánku se nevztahuje na informace: 
a) které je Objednatel povinen poskytnout t�etím osobám podle zákona �. 106/1999 Sb., o 

svobodném p�ístupu k informacím, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
b) které jsou nebo se stanou všeobecn� a ve�ejn� p�ístupnými jinak, než porušením 

právních povinností ze strany Zhotovitele; 
c) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ješt� p�ed p�ijetím t�chto 

informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje 
povinnost ml�enlivosti z jiných d�vod�; 

d) které budou Zhotoviteli po uzav�ení této smlouvy sd�leny bez závazku ml�enlivosti t�etí 
stranou, jež rovn�ž není ve vztahu k nim nijak vázána; 

e) jejichž sd�lení se vyžaduje ze zákona. 

5. D�v�rné informace zahrnují rovn�ž veškeré informace získané náhodn� nebo bez v�domí 
Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv t�etí strany, které se týkají 
Objednatele �i pln�ní této smlouvy. 

6. Smluvní strany se zavazují, že nezp�ístupní jakékoliv t�etí osob� d�v�rné informace druhé 
strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv form�, a že podniknou všechny nezbytné kroky k 
zabezpe�ení t�chto informací. Zhotovitel je povinen zabezpe�it veškeré d�v�rné informace 
Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že d�v�rné informace užije pouze za ú�elem pln�ní této smlouvy. Jiná 
použití nejsou bez písemného svolení Objednatele p�ípustná. 
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8. Zhotovitel je povinen svého p�ípadného subdodavatele zavázat povinností ml�enlivosti a 
respektováním práv Objednatele nejmén� ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto 
závazkovém vztahu zavázán sám. 

9. Trvání povinnosti ml�enlivosti podle tohoto �lánku je stanoveno následovn�: 
a) v p�ípad� smluv, jejichž p�edm�tem je opakované pln�ní, po dobu 5 let od ukon�ení 

smluvního vztahu; 
b) v p�ípad� smluv s jednorázovým pln�ním po dobu 5 let od skon�ení záru�ní doby. 

10. Závazky vyplývající z tohoto �lánku v�etn� závaz� vyplývajících z odst. 1 není Zhotovitel 
oprávn�n vypov�d�t ani jiným zp�sobem jednostrann� ukon�it. 

11. V p�ípad�, že n�která ze smluvních stran poruší n�kterou z povinností vyplývajících z tohoto 
�lánku, je druhá smluvní strana oprávn�na požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 
100 000,– K� (slovy: jedno sto tisíc korun �eských) za každý p�ípad porušení. 

Ukon�ení smluvního vztahu   
1. Smlouva se uzavírá na dobu ur�itou a to od data podpisu smlouvy  do ..………….201.. 

2. Smluvní vztah vzniklý na základ� této smlouvy skon�í uplynutím doby uvedené v odst. 1 
tohoto �lánku. Uplynutím doby trvání smlouvy nejsou dot�ena práva z poskytnutí licencí na 
dobu neur�itou, práva z odpov�dnosti za vady, povinnost ml�enlivosti a další ustanovení 
smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu.  

3. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukon�it p�ed uplynutím doby uvedené v odstavci 
1 tohoto �lánku písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími zp�soby stanovenými 
právními p�edpisy. 

4. Smluvní strany jsou oprávn�ny odstoupit od smlouvy z d�vod� uvedených v této smlouv� a 
dále z d�vod� uvedených v zákon�, zejména v p�ípad� podstatného porušení smlouvy ve 
smyslu ustanovení § 345 obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení smlouvy, které je 
d�vodem pro odstoupení od smlouvy, nebylo zp�sobeno okolnostmi vylu�ujícími 
odpov�dnost dle ustanovení § 374 obchodního zákoníku. 

5. Objednatel je oprávn�n od smlouvy odstoupit v následujících p�ípadech: 
a) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele; 
b) Zhotovitel podá insolven�ní návrh jako dlužník, insolven�ní návrh podaný proti 

Zhotoviteli bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku 
Zhotovitele nebo bude ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými 
ú�inky; 

c) zhotovitel bude odsouzen za úmyslný trestný �in. 

6. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem, které je d�vodem pro odstoupení smlouvy ze 
strany Objednatele, se považuje zejména: 
a) prodlení Zhotovitele s dodáním p�edm�tu pln�ní o více jak 30 kalendá�ních dní po 

termínu pln�ní; 
b) porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady p�edm�tu pln�ní ve lh�t� 30 

kalendá�ních dní od jejich oznámení Objednatelem; 
c) realizace p�edm�tu smlouvy v rozporu se smlouvou �i právními p�edpisy;  
d) nedodržování jiných závazných dokument� �i p�edpis� Zhotovitelem (zejména p�edpis� 

upravujících bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci, požární bezpe�nost apod.);  
e) jiné porušení povinností Zhotovitele, které nebude odstran�no ani do 30 kalendá�ních 

dní od doru�ení výzvy Objednatele. 

7. Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem, které je d�vodem pro odstoupení smlouvy ze 
strany Zhotovitele, se považuje: 
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a) prodlení Objednatele s úhradou faktury – da�ového dokladu o více jak 30 kalendá�ních 
dní, p�i�emž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dot�en; 

b) prodlení Objednatele s poskytnutím sou�innosti o více než 30 kalendá�ních dní od 
prokazatelného doru�ení písemné výzvy Zhotovitele.  

8. V p�ípad� odstoupení podle �lánku odst. 6 písm. a), b), d) �i e) je po marném uplynutí 
p�íslušné 30denní lh�ty Objednatel oprávn�n od smlouvy jednostrann� odstoupit, a to bez 
jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele.  

9. Objednatel je v p�ípad� odstoupení od této smlouvy oprávn�n podle své volby bu	 odstoupit 
od smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od �ásti smlouvy, která bude v dob� odstoupení 
nespln�na. V p�ípad� �áste�ného odstoupení od smlouvy se cena díla snižuje o �ástky 
p�ipadající na pln�ní, která v d�sledku odstoupení Zhotovitel není povinen provést �i 
poskytnout. V p�ípad� úplného �i �áste�ného odstoupení do smlouvy je Zhotovitel povinen 
vrátit Objednateli cenu díla (byla-li již uhrazena) sníženou o hodnotu pln�ní, která nejsou 
dot�ena odstoupením. 

10. Objednatel má v p�ípad� odstoupení od smlouvy (krom� jiného) nárok na náhradu škody 
spo�ívající v náhrad� prokazatelných náklad�, které mu vzniknou v souvislosti se zajišt�ním 
náhradního pln�ní. 

11. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v n�m být uveden odkaz na ustanovení 
této smlouvy �i právních p�edpis�, které zakládá oprávn�ní od smlouvy odstoupit. 

12. Práva smluvních stran vzniklá p�ed platným odstoupením od smlouvy nejsou odstoupením 
dot�ena. 

13. V p�ípad� �áste�ného odstoupení od této smlouvy z�stává tato smlouva v platnosti ohledn� 
t�ch �ástí díla, které nejsou dot�eny odstoupením.  

14. Smluvní vztah skon�í dnem doru�ení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní 
stran�, nebo dnem uvedeným v oznámení. 

15. Odstoupení od této smlouvy �i jiné ukon�ení smluvního vztahu založeného touto smlouvou se 
nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut, ochrany d�v�rných informací, zajišt�ní 
pohledávky kterékoliv ze stran, �ešení spor� a ustanovení týkající se t�ch práv a povinností, z 
jejichž povahy toto vyplývá. 

Práva duševního vlastnictví 
1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby p�edm�t pln�ní dle této smlouvy byl bez právních vad, 

zejména aby nebyl zatížen žádnými právy t�etích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul 
jakýkoliv finan�ní nebo jiný závazek ve prosp�ch t�etí strany nebo která by jakkoliv 
omezovala užití p�edm�tu pln�ní. V p�ípad� porušení tohoto závazku je Zhotovitel v plném 
rozsahu odpov�dný za p�ípadné následky takového porušení, p�i�emž právo Objednatele na 
p�ípadnou náhradu škody a smluvní pokutu z�stává nedot�eno. 

2. Jsou-li sou�ástí p�edm�tu pln�ní podle této smlouvy po�íta�ové programy �i jiné výsledky 
�innosti chrán�né právem z pr�myslového nebo jiného duševního vlastnictví (dále jen 
„Licencované materiály“), platí pro jejich užití následující ustanovení tohoto �lánku. 

3. V p�ípad�, že sou�ástí Licencovaných materiál� jsou standardní produkty Zhotovitele nebo 
t�etích stran, poskytuje Zhotovitel Objednateli k užití takových produkt� nevýhradní licenci. 

4. Licence podle výše uvedených ustanovení se ud�luje pro všechny zp�soby užití, Objednatel 
však není povinen licenci využít. 
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5. Územní ani �asový rozsah licence není omezen. Ukon�ení podpory �i jiných služeb 
poskytovaných Objednateli Zhotovitelem nemá na trvání licence vliv. 

6. Objednatel je oprávn�n umožnit užívání p�edm�tu pln�ní podle této smlouvy v�etn� 
Licencovaných materiál� organiza�ním složkám státu a p�ísp�vkovým organizacím v 
p�sobnosti Objednatele a v tomto rozsahu poskytnout podlicenci. Tímto ustanovením nejsou 
dot�ena omezení rozsahu licence na základ� po�tu oprávn�ných uživatel� �i sou�asných 
p�ístup� stanovená v této smlouv�. 

7. Cena p�edm�tu pln�ní podle této smlouvy zahrnuje i odm�nu za poskytnutí licence k užití 
Licencovaných materiál�, které budou jeho sou�ástí. 

8. Je-li k užití p�edm�tu pln�ní dle této smlouvy nezbytná instalace voln� ši�itelného software 
(tzv. freeware), platí následující ujednání: 
a) Zhotovitel je povinen nejpozd�ji p�i p�edání p�edm�tu pln�ní Objednateli zpracovat a 

p�edložit Objednateli p�ehled voln� ši�itelného software s uvedením autora 
(poskytovatele), licen�ního modelu a p�ípadných omezení, která se na užívání takového 
software vztahují. P�ehled podle p�edchozí v�ty musí být p�iložen k p�edávacímu  
protokolu.  

b) Zhotovitel odpovídá za vady p�edm�tu pln�ní v�etn� voln� ši�itelného software stejn�, 
jako by voln� ši�itelný software dodával Zhotovitel. Zhotovitel zejména odpovídá za 
funk�nost p�edm�tu pln�ní jako celku a použitelnost p�edm�tu pln�ní jako celku pro 
ú�ely vyplývající z této smlouvy a jejích p�íloh. 

c) Zhotovitel odpovídá za to, že po celou dobu trvání licence k Licencovaným materiál�m 
bude Objednatel oprávn�n bezplatn� užívat voln� ši�itelný software v rozsahu 
nezbytném k plnému využití p�edm�tu pln�ní dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
nahradit Objednateli veškeré škody a náklady, které by mohly vzniknout v d�sledku 
uplatn�ní práv t�etích osob souvisejících s voln� ši�itelným software, který je nezbytný 
k užití p�edm�tu pln�ní dle této smlouvy. 

Rozhodné právo, �ešení spor� 
1. Tato smlouva se �ídí právním �ádem �eské republiky. 

2. V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku smluvní strany sjednávají, že závazkový 
vztah založený touto smlouvou se �ídí obchodním zákoníkem. 

3. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy nebo z jejího porušení, 
ukon�ení nebo neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy �eské republiky. 

4. Smluvní strany podle § 89a ob�anského soudního �ádu ur�ují jako místn� p�íslušný soud 
Obvodní soud pro Prahu 1; v p�ípad�, že podle procesních p�edpis� je k rozhodování v�ci v 
prvním stupni p�íslušný krajský soud, ur�ují smluvní strany jako místn� p�íslušný soud 
M�stský soud v Praze. 

Záru�ní podmínky a sankce za prodlení s odstran�ním vady p�edm�tu pln�ní 
1. Zhotovitel poskytuje na p�edm�t pln�ní specifikovaný ve smlouv� záruku na v délce trvání 

dvaceti �ty� (24) m�síc� ode dne p�evzetí dokon�eného a funk�ního p�edm�tu pln�ní 
Objednatelem.  

2. Zhotovitel se zavazuje v záru�ní dob� bezplatn� odstranit vady p�edm�tu pln�ní do 10 dn� od 
prokazatelného nahlášení vady. Lh�ta stanovená v p�edchozí v�t� platí, pokud není 
v záru�ních podmínkách stanovena lh�ta kratší. Zhotovitel je povinen vady odstranit opravou, 
vým�nou nebo op�tovným provedením vadné �ásti p�edm�tu pln�ní nebo jiným zp�sobem 
stanoveným právními p�edpisy podle volby Objednatele.  
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3. V p�ípad� prodlení Zhotovitele s odstran�ním vady p�edm�tu pln�ní nebo nahrazením 
vadného p�edm�tu pln�ní shodným p�edm�tem pln�ní novým, bezvadným ve lh�t� dle odst. 2 
tohoto �lánku je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu uvedenou v odst. 1 
�lánku […] (Sankce – smluvní pokuta a úrok z prodlení).  

4. Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že p�edm�t pln�ní bude v souladu s touto smlouvou 
a podmínkami stanovenými platnými právními p�edpisy. Zhotovitel zejména odpovídá za 
shodu funk�ního chování a vlastností p�edm�tu pln�ní s dodanou dokumentací a akcepta�ním 
(nebo dle oboustranné dohody jiným) protokolem a za použitelnost p�edm�tu pln�ní pro ú�ely 
vyplývající z této smlouvy a jejích p�íloh.  

5. Zhotovitel neodpovídá za vady zp�sobené následujícími okolnostmi: 
a) nevhodnými zásahy do p�edm�tu pln�ní provedenými Objednatelem �i t�etí stranou nad 

rámec úprav schválených Zhotovitelem �i uvedených v dokumentaci p�edm�tu pln�ní; 
b) vlivy zm�n technického a programového vybavení, které není sou�ástí p�edm�tu pln�ní, 

s výjimkou p�ípad�, kdy Zhotovitel takové zm�ny schválil nebo kdy takové zm�ny byly 
uvedeny v dokumentaci p�edm�tu pln�ní; 

c) obsluhou ze strany Objednatele �i t�etích osob, která je v rozporu s dokumentací 
p�edm�tu pln�ní; 

d) užitím p�edm�tu pln�ní, které je v rozporu s dokumentací p�edm�tu pln�ní. 

6. Pro uplatn�ní vad díla neplatí § 562 obchodního zákoníku. Objednatel je oprávn�n uplatnit 
vady p�edm�tu pln�ní u Zhotovitele kdykoliv b�hem záru�ní doby bez ohledu na to, kdy 
Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vylou�ení pochybností se sjednává, že 
akceptací p�edm�tu pln�ní nebo jeho �ásti není dot�eno právo Objednatele uplat�ovat nároky 
z vad p�edm�tu pln�ní, které byly zjistitelné, ale zjišt�ny nebyly, v pr�b�hu akceptace. 

7. Pokud Objednatel nem�že p�edm�t pln�ní nebo jeho �ást pro vady užívat, prodlužuje se 
záru�ní doba o dobu od oznámení vad Zhotoviteli do jejich úplného odstran�ní Zhotovitelem. 

8. Právy vyplývající z tohoto �lánku smlouvy nejsou dot�ena ani omezena práva Objednatele z 
odpov�dnosti za vady vyplývající z právních p�edpis�. 

Zm�ny smlouvy  
1. Tuto smlouvu lze m�nit, dopl�ovat �i zrušit p�ed termínem uvedeným v �lánku […] této 

smlouvy pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky takto ozna�ovanými a 
�íslovanými vzestupnou �adou, podepsanými oprávn�nými zástupci smluvních stran. Jiná 
ujednání jsou neplatná. 

Záv�re�ná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a ú�innosti dnem jejího podpisu ob�ma smluvními stranami. 

2. Zhotovitel není oprávn�n postoupit práva ani p�evést povinnosti vyplývající z této smlouvy na 
t�etí osobu bez p�edchozího písemného souhlasu Objednatele. 

3. V p�ípad�, že by n�které ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv d�vod� neplatné �i 
neú�inné, nezp�sobuje tato skute�nost neplatnost ani neú�innost ostatních �ástí smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohod� dot�ené ustanovení jiným 
ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce ú�elu neplatného �i neú�inného ustanovení. 

4. Nedílnou sou�ástí této smlouvy jsou její následující p�ílohy: 
P�íloha 1 ….. 
P�íloha 2 ….. 

5. V p�ípad� rozporu této smlouvy a jejích p�íloh mají vždy p�ednost ustanovení smlouvy. 
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6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.  

7. Tato smlouva p�edstavuje úplnou dohodu smluvních stran ohledn� vzájemných vztah�, které 
upravuje, a nahrazuje veškerá p�edcházející ujednání a dohody v této p�edm�tné v�ci, a
 už 
ústní �i písemné. 



P�íloha �. 2 
 

Krycí list nabídky 
Ve�ejná zakázka zadaná v jednacím �ízení bez uve�ejn�ní  

 dle zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�   
 

„Vybudování Informa�ního systému pro distribuci spo�icích státních 
dluhopis� prost�ednictvím elektronického p�ístupu ke správ� majetkového 

ú�tu a jeho provoz v prvních dvou letech“ 
 

zadavatelem: �eská republika-Ministerstvo financí, 118 10 Praha 1, Letenská 15, I� 00006947 
 

 

1. Identifika�ní údaje: 
Obchodní firma nebo název:  
Adresa a sídlo dodavatele:  
Právní forma:  
I�:  
 
2. Ostatní údaje: 
Jméno/a a p�íjmení �lena/� statutárního 
orgánu: 

1. 
2. 
3. 

Bankovní spojení:  
Kontaktní osoba:   
Telefonní spojení:  
e-mailová adresa:  

 
3. Dopl�ující údaje:  
Bude zakázka pln�na subdodavatelsky 
(v p�ípad� že ano, uve�te % pln�ní) 

ANO x) 
% ...... 

NE x) 

x) Nehodící se škrtn�te 
 
Seznam subdodavatel�, kterým má dodavatel v úmyslu zadat �ásti zakázky 
Obchodní firma nebo název 
subdodavatele: 

 

Sídlo/místo podnikání:  
Tel./fax:  
E-mail:  
I�, DI�  
Specifikace �ásti VZ, kterou hodlá  
dodavatel zadat subdodavateli 

 

x) V p�ípad� pot�eby rozši�te 



 
4. Nabídková cena v K� 
 K� bez DPH K� v�etn� DPH 

 
Cena za celé období trvání smlouvy 
 

  

Cena za zhotovení programového 
vybavení na zakázku 

  

Cena za provozování, údržbu a podporu 
programového vybavení 

  

 
 
Prohlášení 
Podáváme nabídku na výše uvedenou ve�ejnou zakázku a prohlašujeme, že akceptujeme 
podmínky zadání této ve�ejné zakázky.  
 
Prohlašujeme, že veškeré údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé. 
 
Prohlašujeme, že obchodním tajemstvím nejsou údaje vztahující se k hodnocení naší nabídky 
podle nabídkové ceny.  
 

 
 

V ……………. dne …………………….. 
 

 
……………………………………………………    ……………………….. 

Jméno a p�íjmení osoby oprávn�né jednat jménem/za  dodavatele                               Podpis 
 
 
 



P�íloha �. 3 
 

�estné prohlášení 
dle § 68 odst. 3 zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�  

k ve�ejné zakázce  
„Vybudování Informa�ního systému pro distribuci spo�icích státních 

dluhopis� prost�ednictvím elektronického p�ístupu ke správ� majetkového 
ú�tu a jeho provoz v prvních dvou letech” 

 
 

I. Dodavatel p�edkládá seznam statutárních orgán� nebo �len� statutárních orgán�, kte�í 
v posledních t�ech letech od konce lh�ty pro podání nabídek byli v pracovn�právním, 
funk�ním �i obdobném pom�ru u zadavatele 

 
1. ………………………………………………………(jméno a p�íjmení)  

 
2. ………………………………………………………(jméno a p�íjmení) 

 
3. ………………………………………………………(jméno a p�íjmení) 

 
V p�ípad� pot�eby seznam rozši�te. V p�ípad�, že statutární orgán nebo �len 
statutárního orgánu u zadavatele nepracoval – proškrtn�te. 

 
II. Dodavatel:  

a) nemá formu akciové spole�nosti*) 
b) má formu akciové spole�nosti*), tudíž p�edkládá aktuální seznam vlastník� akcií, 

jejichž souhrnná jmenovitá hodnota p�esahuje 10 % základního kapitálu  
 
1. ………………………………………………………(jméno a p�íjmení)  
 
2. ………………………………………………………(jméno a p�íjmení) 
 
3. ………………………………………………………(jméno a p�íjmení) 

  
        V p�ípad� pot�eby seznam rozši�te. *) Nehodící se škrtn�te 

 
III. Dodavatel prohlašuje, že neuzav�el a neuzav�e zakázanou dohodu podle zvláštního 

právního p�edpisu v souvislosti se zadávanou ve�ejnou zakázkou. 
 
V ………………..dne …………………….. 

 
 

……………………………………………………………….……………………..       
Jméno a p�íjmení osoby oprávn�né jednat jménem/za dodavatele               Podpis  
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P�íloha �. 4 

Vybudování Informa�ního systému pro distribuci spo�icích státních 
dluhopis� prost�ednictvím elektronického p�ístupu ke správ� majetkového 

ú�tu a jeho provoz v prvních dvou letech - p�edm�t zakázky 

1. Popis p�edm�tu zakázky 
 
Cílem Vybudování Informa�ního systému pro distribuci spo�icích státních dluhopis� 
prost�ednictvím elektronického p�ístupu ke správ� majetkového ú�tu a jeho provoz 
v prvních dvou letech (dále „IS DSSD“) je poskytovat vlastník�m dluhopis� p�ístup ke správ� 
majetkového ú�tu v samostatné evidenci státních dluhopis� vedené Ministerstvem financí (dále 
„evidence MF”) zejména za ú�elem: 

� Zjiš
ování obecných informací o existujících �i vydávaných spo�icích státních 
dluhopisech (dále „SSD“) a zabezpe�ená komunikace mezi Ministerstvem financí (dále 
„MF“) a majitelem majetkového ú�tu. 

� Získávání privátních informací o stavu majetkového ú�tu a osobních informací 
evidovaných v evidenci MF prost�ednictvím p�ístupu uživatele. 

� P�edávání pokyn� k úpisu a reinvestici SSD nových emisí, požadavk� na p�ed�asné 
splacení, p�evod, p�ípadn� darování již vydaných SSD. 

� Provád�ní oprav osobních údaj�, které MF používá p�i komunikaci s vlastníkem SSD 
(adresa, �íslo platebního ú�tu apod.). 

� Objednávání dopl�kových služeb za poplatek (nap�. pam�tní list emise, dárkový 
certifikát s p�íslušným motivem, papírový výpis z majetkového ú�tu atp.). 

Pro zajišt�ní t�chto úkol� je nezbytné, aby IS DSSD bezproblémov� komunikoval s vlastní 
evidencí MF. �ešení tedy spo�ívá v rozší�ení stávající evidence MF o uživatelskou aplikaci 
s podporou funk�nosti dosud zajiš
ované výhradn� smluvními distributory. 

 
1.1. Ve�ejná �ást IS DSSD 
 
Ve�ejnou �ástí IS DSSD je rozum�no prost�edí s informacemi o typech vydávaných SSD, 
relevantních datech emisí, splatnosti, úpisu, reinvestice SSD atd. a s dalšími d�ležitými 
informacemi týkajícími se SSD. Toto informa�ní prost�edí je ur�eno pro širokou ve�ejnost, tj. 
v�etn� sou�asných a potenciálních vlastník� SSD. Privátní �ástí IS DSSD je rozum�no aplika�ní 
prost�edí obsahující pouze specifické informace týkající se konkrétního vlastníka SSD.  

V sou�asné dob� existují webové stránky www.sporicidluhopisycr.cz v rámci systém� MF, které 
spl�ují požadavky na ve�ejnou �ást IS DSSD. V souvislosti s vytvo�ením privátní �ásti IS DSSD 
MF logicky preferuje napojení tohoto nového prost�edí na již existující ve�ejnou �ást. Grafická 
podoba IS DSSD musí být v souladu s grafickou podobou sou�asné ve�ejné �ásti. 

 
1.2. Rozší�ení Evidence MF 
 
Rozší�ení evidence MF spo�ívá ve dvou základních �ástech: 

a) Z�ízení serveru propojeného s evidencí MF a zajišt�ní funk�nosti. 
b) Zajišt�ní párování pokyn� k úpisu s platbami došlými na p�íslušný ú�et MF, zpracování 

pokyn� p�i splacení �i p�ed�asném splacení SSD na p�íslušný platební ú�et vlastníka, 
který uvedl pro vyplacení výnos� a splacení jmenovité hodnoty SSD, zpracování pokyn� 
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k reinvestici SSD, k p�evodu, p�ípadn� darování SSD �i jiné operace související se 
správou SSD. 

 
ad a) Z�ízení serveru propojeného s evidencí MF a zajišt�ní funk�nosti 
 
IS DSSD musí nabízet dostupnost v režimu 24x7 a musí být schopen sou�asn� obsloužit vysoký 
po�et klient�, aby nedocházelo k  p�etížení systému zejména p�i zahájení upisovacího období. 
Také IS DSSD bude pracovat s d�v�rnými informacemi, které budou získávány pomocí 
standardních služeb evidence MF. 

IS DSSD bude nabízet uživateli služby, které mají informa�ní, obchodní nebo eviden�ní 
charakter. Umožní uživateli získat informace o stavu svého majetkového ú�tu, m�nit n�které 
údaje vztahující se k majiteli, výplat� výnosu, podat požadavek na úpis SSD, reinvestici SSD, 
p�ed�asné splacení apod. a poskytovat p�ehled o stavu zpracování t�chto požadavk�. �ešení této 
�ásti IS DSSD bude postaveno na následujících zásadách: 

� V  �ásti IS DSSD dostupné z Internetu se pracuje pouze s d�v�rnými daty práv� 
p�ihlášených uživatel�. 

� Všechna d�v�rná data jsou trvale umíst�na výhradn� na serverech, které nejsou 
z internetu adresovatelné. 

� Každý uživatel bude mít sv�j ú�et na IS DSSD rozd�len do t�chto funk�ních celk�: 
o Profil uživatele: zde bude uživatel spravovat své osobní a kontaktní údaje ve 

form� textových a �íselných polí a preference (získané z anket a dotaz�) ve form� 
zaškrtávacích polí. 

o Portfolio uživatele: vyobrazení vlastn�ných instrument�, aktivity. 
� Ke komunikaci se používá výhradn� zabezpe�ený protokol (https). 
� P�ihlašovat se bude ve 2 fázích. V první fázi uživatel zadá své osobní �íslo a PIN. 

IS DSSD uživateli dynamicky vygeneruje sekundární heslo p�ihlášení a odešle mu ho ve 
form� SMS na mobilní za�ízení. Ve druhé fázi uživatel toto SMS heslo zadá do IS DSSD. 
Ov��ovací SMS se bude využívat i p�i vybraných aktivitách v rámci IS DSSD 
(podepisování objednávek SSD a certifikát�, p�evod�, zm�ny údaj�, atd.).  

� Uživateli se po podepsání objednávky SSD vygeneruje platební formulá�, který bude 
obsahovat všechna data pot�ebná na zaplacení objednávky (samotnou platbu provede 
uživatel svépomocí). Samotný IS DSSD nebude zprost�edkovávat platby.  

� Generování formulá�� bude použito i pro úhradu poplatk� spojených s ostatními 
službami. 

� Generování konstantních/variabilních/specifických symbol� pro platební formulá�e 
(objednávky, poplatky). 

� Po vygenerování formulá�� budou informace mimo jiné k dispozici ve formátu PDF a 
zaslání tohoto PDF e-mailem na adresu vlastníka SSD. 

� Pokud p�ihlášený uživatel nezasílá po ur�itou dobu žádné požadavky, je automaticky 
odhlášen a musí se p�ihlásit znovu. 

� Interakce mezi jednotlivými uživateli IS DSSD za ú�elem p�evodu a darování (vázaná na 
procesní kroky - vygenerování formulá�e na dar a p�evod, podepsání tohoto formulá�e 
p�íkazcem, potvrzení zaplacení poplatku, kontrasignace p�ijímatele). 

� Sekvencování vybraných aktivit rozd�lení aktivit do krok�, kdy by se další krok aktivity 
umožnil až po spln�ní ur�itých podmínek (nap�íklad objednávka na certifikáty, p�evody, 
dary a podobn� bude finalizována až po potvrzení zaplacení poplatku). 

� Možnost podepisování dalších interaktivních formulá�� (zm�ny podmínek provozu, 
smlouvy mezi uživateli navzájem).  
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� Archiv objednávek: bude umožn�no zobrazovat náležitosti objednávek, p�ed�asných 
splacení a jiných aktivit, které umož�uje IS DSSD, i po samotném provedení této 
aktivity. Zárove� archiv bude obsahovat informace o stavu vy�ízení dané objednávky. 

� Archiv výpis�, které budou v pravidelných intervalech generovány a uloženy v IS DSSD 
ve form� PDF po celou dobu existence majetkového ú�tu. 

� Vytvo�ení nástroje pro vnit�ní komunikaci mezi vlastníky SSD a správci IS DSSD 
(technický dotaz ur�ený pro CDCP; uživatelské a provozní dotazy ur�ené pro MF). 

� Ankety a dotazy, které bude zadávat MF nebo CDCP pro vlastníky SSD. 
� Log historie, který zobrazí p�ihlášení, odhlášení a jakoukoliv zm�nu na majetkovém ú�tu 

(zobrazen bude datum, p�edm�t zm�ny, IP adresa), jakýkoliv dotaz atd. 
� Hromadný e-mail, p�ípadn� oznámení od MF nebo CDCP pro skupiny uživatel� dle filtr� 

(nap�íklad s d�vodem, že na konci výnosového období byl výnos reinvesti�ních 
dluhopis� p�ipsán na majetkový ú�et). 

� P�i prvním p�ihlášení bude muset uživatel ud�lit „Souhlas s nakládáním osobních údaj�“, 
„Souhlas s provozním �ádem IS DSSD“ a jiné. Tento souhlas se zapíše do logu.  

� P�i prvním p�ihlášení (po ud�lení souhlasu s nakládáním osobních údaj�) bude mít 
uživatel povinnost odhlásit zasílání papírových výpis� zdarma s tím, že je poté možné 
zm�nit zp�sob zasílání výpis� za poplatek. 

 
ad b) Zajišt�ní párování pokyn� a dalších operací správy SSD 
 
Zatímco v�tšina ostatních služeb zajiš
ovaná dosud smluvními distributory spo�ívala ve 
vypln�ní p�íslušného formulá�e a jeho odeslání do evidence MF, v p�ípad� úpisu je t�eba zajistit 
p�evzetí finan�ních prost�edk� od potenciálního vlastníka SSD a spárovat každou platbu 
s p�íslušným požadavkem na úpis SSD. Aktuáln� p�ebírá evidence MF pouze požadavky již 
spárované s platbami na úrovni smluvních distributor�. 

Je tedy t�eba, aby evidence MF p�ijala i nespárované požadavky a periodicky je porovnávala 
s výstupy z platebního ú�tu MF, párovala je a na „IS DSSD ” uživatel�m ukazovala stav 
zaplacení za objednávku (a tedy i stav objednávky). Dále je t�eba zajistit �ešení nespárovaných 
plateb. Pokud nebude možné platbu spárovat elektronicky ani manuáln�, bude z�ejm� nutné 
vrátit finan�ní prost�edky zp�t odesílateli. Tuto �ást je t�eba podrobn�ji specifikovat v rámci 
detailní analýzy dodavatele systému. Samotné párování (elektronické i manuální) plateb by 
probíhalo kompletn� na stran� provozovatele IS DSSD. 

Veškerá evidence dokument�, komunikace a pokyn� mezi CDCP a uživateli bude muset být 
uchovávána v systému a být online k dispozici pro MF v tzv. datovém úložišti. 

V návaznosti na sekvencování vybraných aktivit v IS DSSD je dále nutné zabezpe�it párování 
r�zných poplatk� spojených s držbou SSD, p�evodem SSD, atd. na podobné bázi jako platby za 
úpis. Po spárování platby budou generovány p�íkazy, které umožní dokon�it aktivitu (dar, 
p�evod, certifikát). Tuto �ást je t�eba podrobn�ji specifikovat v rámci detailní analýzy dodavatele 
systému.  

Výše uvedené funkcionality a rozsah dat informa�ního systému shrnují obecné požadavky na 
funkcionality IS DSSD. Je více než pravd�podobné, že p�i implementaci IS DSSD dojde p�i 
postupném seznamování se systémem k dalším požadavk�m na funkcionality systému. 
Dodavatel systému vynaloží veškeré p�im��ené úsilí a zohlední p�i implementaci i tyto nové 
požadavky MF.  
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