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ČESKÁ REPUBLIKA 
MINISTERSTVO FINANCÍ  
Letenská 15, P.O.BOX  77 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257043449   Fax: 257042609  
IČ: 00006947  DIČ: CZ00006947 

 

 V Praze dne 31. května 2011 
Č. j.: 232/53544/2011/BA 

 
 
 

Věc:  Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění o veřejnou zakázku 
v souladu s ustanovením § 23 odst. 4. písm. a)  zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách (dále jen ”zákon”) 

   
Referent:  Ing. Lýdie Bažantová, tel. 257043449 

 
Přílohy:  Zadávací dokumentace, Krycí list nabídky, Čestné prohlášení 

   

   

Adresát výzvy: 
 
Asseco Central Europe, a.s. 
Praha 9, Libeň 
Podvinný mlýn 2178/6 

 

 

 

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat 
veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:   

 
                                                                   

INTEGRACE ARES SE SYSTÉMEM  ZR – SLUŽBY IMPLEMENTÁTORA 
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 IDENTIFIKACE ZADAVATELE 

Název zadavatele:  Česká republika – Ministerstvo financí 

Sídlo:       Letenská 525/15, 118 00  Praha 1 

IČ:      00006947 

DIČ:      CZ00006947 

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Radoslav Bulíř, ředitel odboru Rozvoj ICT, E‐mail: 

Radoslav.Bulir@mfcr.cz 

1. INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (§ 34 ODST. 2 PÍSM. A) ZÁKONA) 

Předmětem  plnění  veřejné  zakázky  je  integrace Administrativního  registru  ekonomických  systému 

(dále  jen ARES)  se  systémem  základních  registrů. Cílem  integrace  je  zajistit napojení  informačního 

systému  ARES  na  systém  základních  registrů  a  umožnit  využití  jednotných  a  referenčních  údajů 

poskytovaných systémem základních registrů pro zkvalitnění údajů zpracovávaných v systému ARES. 

Zkvalitnění datové základny ARES přinese následně vyšší kvalitu poskytovaných služeb uživatelům z 

řad  veřejné  správy,  firmám  a  institucím.  Kromě  zvýšení  kvality  informací  poskytovaných 

prostřednictvím ARES  odběratelům  dat  je  cílem  integrace  podpora  tvorby  datové  základny  ROS  a 

komunikace základních a dalších registrů veřejné správy navzájem a s dalšími relevantními systémy 

veřejné správy. 

2. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

CPV  Popis kódu CPV  

48810000‐9  Informační systémy  

72000000‐5  Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a 
podpora  

72263000‐6  Implementace programového vybavení   

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Maximální rozsah plnění je stanoven maximálním objemem rozpočtových prostředků, který zadavatel 

alokuje  k realizaci  této  VZ.  Tato maximální  částka  činí  25.000.000,‐  Kč  bez DPH.  Z této maximální 

částky bez DPH. Zadavatel si vyhrazuje právo nevyčerpat maximální objem rozpočtových prostředků. 

4. LHŮTA A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Plnění bude zahájeno dne: dnem podpisu smlouvy 

Termín ukončení plnění:  30. 09. 2012 

Místem plnění  (tj. předávání výstupů činnosti dodavatele)  je Ministerstvo  financí  ‐ Česká republika, 

Letenská 15, Praha 1. 

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče musí respektovat 

stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu 

s obchodními podmínkami  a  které by  znevýhodňovalo  zadavatele.  Zadavatel požaduje  k  jednání o 

předmětu  veřejné  zakázky  vypracování  návrhu  smlouvy.  Níže  uvedené  obchodní  podmínky 

požadované  zadavatelem  budou  předmětem  jednání  a  na  základě  výsledku  jednání  bude  podána 

nabídka. Návrh  smlouvy  bude  předložen  v  nabídce  a  bude  podepsán  statutárním  orgánem,  nebo 
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pověřeným  zástupcem  uchazeče,  nebo  uchazečem,  je‐li  fyzickou  osobou.  Kromě  příslušných 

ustanovení  zákona  č.  513/1991  Sb.,  obchodního  zákoníku  a  zákona  č.  40/1964  Sb.,  občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů musí návrh smlouvy obsahovat další níže uvedené podmínky. 

SANKCE – SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 

1.  V případě prodlení  Zhotovitele  s plněním  jakékoliv  lhůty uvedené  v  této  smlouvě  a dále  v 
případě neplnění Zhotovitele má Objednatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 
0,05% z celkové ceny předmětu plnění s DPH za každý i započatý den následující po marném 
uplynutí  doby  plnění,  nebo  (nejsou‐li  lhůty  ve  smlouvě  uvedeny)  za  každý  i  započatý  den 
neplnění. 

2.  Při  nedodržení  termínu  splatnosti  daňového  dokladu  ‐  faktury Objednatelem  je  Zhotovitel 
oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 
142/1994  Sb.,  kterým  se  stanoví  výše  úroků  z  prodlení  a  poplatku  z  prodlení  podle 
občanského zákoníku, v platném znění.  

3.   Jakékoliv omezování výše případných sankcí se nepřipouští. 

4.  Žádná  ze  smluvních  stran  není  odpovědná  za  prodlení  způsobené  prodlením  s  plněním 
závazků  druhé  smluvní  strany  nebo  v  případě  neposkytnutí  požadované  součinnosti, 
vymezené ve smlouvě.  

5.  Zaplacení  smluvní pokuty nezbavuje  Zhotovitele povinnosti  splnit  závazek  stanovený  touto 
smlouvou. 

6.  Okolnosti vylučující odpovědnost podle § 374 Obchodního zákoníku nemají v souladu s § 300 
Obchodního zákoníku vliv na povinnost platit smluvní pokutu.  

7.  Zaplacením  smluvním  pokuty  není  dotčeno  právo  smluvních  stran  na  úhradu  způsobené 
škody v plné výši. 

NÁHRADA ŠKODY 

1. Zhotovitel odpovídá  za  veškeré  škody  způsobené Objednateli porušením  svých povinností, 
porušením ustanovení této smlouvy nebo  jiným protiprávním  jednáním a za škody vzniklé v 
důsledku vad plnění, a to v plné výši. O náhradě škody platí obecná ustanovení Obchodního 
zákoníku, v platném znění. 

2. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu náhrady škody se nepřipouští. 

3. Žádná  ze  smluvních  stran  není  odpovědná  za  prodlení  způsobené  prodlením  s  plněním 
závazků druhé smluvní strany. 

OCHRANA INFORMACÍ 

1. Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické 
podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí na dobu neurčitou. 

2. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2021 za účelem ověřování plnění povinností 
vyplývajících z podmínek programu  IOP  a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  nařízení  Rady  (ES)  č.  1083/2006  o  obecných 
ustanoveních  týkajících  se  Evropského  fondu  pro  regionální  rozvoj,  Evropského  sociálního 
fondu  a  Fondu  soudržnosti  a  o  zrušení  nařízení  (ES)  č.  1260/1999  nařízení  Komise  (ES) 
č. 1828/2006,  kterým  se  stanoví  prováděcí  pravidla  k  nařízení  Rady  (ES)  č.  1083/2006  o 
obecných  ustanoveních  týkajících  se  Evropského  fondu  pro  regionální  rozvoj,  Evropského 
sociálního  fondu  a  Fondu  soudržnosti  a  k nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES) 
č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES 
vytvořit  podmínky  (tj.  poskytnout  požadované  informace  a  dokumentaci  zaměstnancům 
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nebo zmocněncům oprávněných osob, viz níže) a je povinen vytvořit níže uvedeným osobám 
podmínky  k provedení  kontroly  vztahující  se  k realizaci  projektu  a  poskytnout  jim  při 
provádění  kontroly  součinnost.  Těmito  oprávněnými  osobami  jsou Ministerstvo  vnitra  ČR, 
Ministerstvo  financí  ČR, územní  finanční úřady, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a 
Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. 

3. Dodavatel  je  povinen  řádně  uchovávat  veškerou  dokumentaci  související  s dílem  včetně 
účetních  dokladů  v souladu  s článkem  90  Nařízení  Rady  (ES)  č. 1083/2006  minimálně  do 
konce 2021, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských 
předpisech, musí být  použita pro úschovu delší  lhůta.  Každý originální  účetní doklad musí 
obsahovat informaci, že se jedná o projekt spolufinancovaný z IOP a musí být označen číslem 
projektu; 

4. Dodavatel  je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu  kontroly projektu,  z něhož  je 
zakázka  hrazena,  provést  kontrolu  dokladů  souvisejících  s plněním  zakázky,  a  to  po  dobu 
danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty); 

5.  Obě  smluvní  strany  se  zavazují udržovat  v  tajnosti  a nezpřístupnit  třetím osobám důvěrné 
informace  (jak  jsou  vymezeny  níže).  Povinnost  poskytovat  informace  podle  zákona  č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů není tímto 
ustanovením dotčena. 

6.  Za důvěrné 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 mlčenlivosti Objednatele; 
c) veškeré  další  informace,  které  budou  Objednatelem  či  Zhotovitelem  označeny  jako 

důvěrné ve smyslu ustanovení § 152 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů. 

7.  Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace: 

a) které  jsou  nebo  se  stanou  všeobecně  a  veřejně  přístupnými  jinak,  než  porušením 
právních povinností ze strany Zhotovitele, 

b) u nichž  je Zhotovitel  schopen prokázat,  že mu byly  známy a byly mu  volně  k dispozici 
ještě před přijetím těchto informací od Objednatele, 

c) které budou Zhotoviteli po uzavření této smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí 
stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána, 

d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 

8.  Důvěrné  informace  zahrnují  rovněž  veškeré  informace  získané  náhodně  nebo  bez  vědomí 
Objednatele  a  dále  veškeré  informace  získané  od  jakékoliv  třetí  strany,  které  se  týkají 
Objednatele či plnění této smlouvy. 

9.  Smluvní  strany  se  zavazují,  že  nezpřístupní  jakékoliv  třetí  osobě  důvěrné  informace  druhé 
strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k 
zabezpečení  těchto  informací. Zhotovitel  je povinen  zabezpečit veškeré důvěrné  informace 
Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.  

10.  Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění této smlouvy. Jiná 
použití nejsou bez písemného svolení Objednatele přípustná. 

11.  Zhotovitel  je  povinen  svého  případného  subdodavatele  zavázat  povinností mlčenlivosti  a 
respektováním  práv  Objednatele  nejméně  ve  stejném  rozsahu,  v  jakém  je  v  tomto 
závazkovém vztahu zavázán sám. 

12.  Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno následovně: 
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a) v  případě  smluv,  jejichž  předmětem  je  opakované  plnění,  po  dobu  5  let  od  ukončení 
smlouvy; 

b) v případě smluv s jednorázovým plněním po dobu 5 let od skončení záruční doby. 

13.  Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana právo požadovat 
náhradu takto vzniklé škody. 

14.  V případě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto článkem má druhá smluvní 
strana,  vedle  náhrady  škody,  účtovat  smluvní  pokutu  ve  výši  100.000  Kč  za  každý  případ 
porušení. 

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od data podpisu smlouvy do 30. 09. 2012. 

2. Smluvní  vztah  skončí  uplynutím  doby  uvedené  v  odstavci  1.  tohoto  článku.  Ukončením 
smlouvy nejsou dotčena práva z poskytnutí licencí na dobu neurčitou, práva z odpovědnosti 
za vady, povinnost mlčenlivosti a další ustanovení smlouvy, která podle svého obsahu mají 
trvat i po zániku smluvního vztahu.  

3. Smluvní  vztah  vniklý  na  základě  této  smlouvy může  být  ukončen  i  před  uplynutím  doby 
uvedené v odstavci 1. tohoto článku písemnou dohodou obou smluvních stran. 

4.  Smluvní  strany  jsou  oprávněny  odstoupit  od  smlouvy  z  důvodů  uvedených  v  zákoně,  z 
důvodů uvedených  ve  smlouvě  a dále  z důvodu podstatného porušení  smlouvy  ve  smyslu 
ustanovení  §  345  obchodního  zákoníku,  pokud  podstatné  porušení  smlouvy,  které  je 
důvodem  pro  odstoupení  od  smlouvy  nebylo  způsobeno  okolnostmi  vylučujícími 
odpovědnost dle ustanovení § 374 obchodního zákoníku. 

4.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v následujících případech 
podstatného porušení povinností Zhotovitelem: 

a) v případě, že bude rozhodnuto o  likvidaci Zhotovitele, a v případě že Zhotovitel 
podá  insolvenční návrh  jako dlužník,  insolvenční návrh podaný proti Zhotoviteli 
bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele 
nebo bude vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; 

b) v  případě  prodlení  Zhotovitele  s  dodáním  předmětu  plnění  o  více  jak  30 
kalendářních dní po termínu plnění; 

c) v  případě,  že  Zhotovitel  neodstraní  vady  předmětu  plnění  ani  ve  lhůtě  30 
kalendářních dní od jejich oznámení Objednatelem; 

d) v  případě  realizace  předmětu  smlouvy  v  rozporu  s  ustanoveními  smlouvy,  v 
rozporu  s  obecně  závaznými  právními  předpisy  nebo  v  případě  nedodržování 
jiných  závazných  dokumentů  či  předpisů  (zejména  předpisů  pro  bezpečnost 
práce, požární bezpečnost apod.);  

e) v případě  jiného porušení povinností Zhotovitele, které nebude odstraněno ani 
do 30 kalendářních dní od doručení výzvy Objednatele. 

4.2 V  případě  odstoupení  podle  článku  4.1  písm.  b),  c)  a  e)  je  po marném  uplynutí 
30denní  lhůty Objednatel  oprávněn  od  smlouvy  jednostranně  odstoupit,  a  to  bez 
jakýchkoliv  sankcí  ze  strany  Zhotovitele.  Zhotovitel  má  v  případě  odstoupení  od 
smlouvy  v  každém  případě  nárok  na  náhradu  prokázaných  nákladů,  které  mu 
vzniknou  v  souvislosti  s  náhradním  řešením,  zejména  nákladů,  které  mohou 
vzniknout v souvislosti se zajištěním náhradního plnění. 

4.3 Objednatel  je v případě odstoupení od této smlouvy oprávněn podle své volby buď 
odstoupit od smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od části smlouvy, která bude 
v  době  odstoupení  nesplněna.  V  případě  částečného  odstoupení  je  Zhotovitel 
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povinen vrátit Objednateli cenu díla (byla‐li již uhrazena) sníženou o hodnotu plnění, 
která nejsou dotčena odstoupením. 

4.4 Zhotovitel  je  oprávněn  od  této  smlouvy  odstoupit  v  následujících  případech 
podstatného porušení Objednatelem: 

a) bude‐li  Objednatel  v  prodlení  s  plněním  lhůty  splatnosti  daňového  dokladu  – 
faktury o  více  jak 30  kalendářních dní, přičemž nárok na úrok  z prodlení, není 
tímto ustanovením dotčen, 

b) v  případě  prodlení  Objednatele  s  poskytnutím  součinnosti  o  více  než  30 
kalendářních dní od prokazatelného doručení písemné výzvy Zhotovitele.  

4.5 Odstoupení od  této smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden odkaz na 
ustanovení  této  smlouvy  či právních předpisů, které  zakládá oprávnění od  smlouvy 
odstoupit. 

4.6 Práva  smluvních  stran  vzniklá  před  platným  odstoupením  od  smlouvy  nejsou 
odstoupením dotčena. 

4.7 V případě částečného odstoupení od  této smlouvy zůstává tato smlouva v platnosti 
ohledně těch částí díla, které nejsou dotčeny odstoupením.  

4.8 V  případě  částečného  odstoupení  od  této  smlouvy  je  Zhotovitel  povinen  do  5 
pracovních dnů od prokazatelného doručení odstoupení předat Objednateli  ty  části 
díla, které nebyly dotčeny odstoupením, včetně případných zdrojových kódů a dalších 
podkladů nezbytných k dokončení díla Objednatelem či třetími osobami.  

4.9 V případě částečného odstoupení od této smlouvy má Objednatel právo dokončit dílo 
sám nebo prostřednictvím  jím určené osoby a  je oprávněn použít  za  tímto účelem 
veškeré části díla, které nebyly dotčeny odstoupením. 

4.10  Smluvní  vztah  skončí  dnem  doručení  oznámení  o  odstoupení  od  Smlouvy  druhé 
smluvní straně, nebo dnem uvedeným v oznámení. 

4.11 Odstoupení od  této  smlouvy  či  jiné ukončení  smluvního  vztahu  založeného  touto 
smlouvou  se  nedotýká  nároku  na  náhradu  škody,  smluvních  pokut,  ochrany 
neveřejných  informací,  zajištění  pohledávky  kterékoliv  ze  stran,  řešení  sporů  a 
ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy toto vyplývá. 

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ  

1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle  této smlouvy  je bez právních vad, zejména že 
není  a  nebude  zatížen  žádnými  právy  třetích  osob,  z  nichž  by  pro  Objednatele  vyplynul 
jakýkoliv  finanční  nebo  jiný  závazek  ve  prospěch  třetí  strany.  V případě,  že  bude  toto 
oznámení  nepravdivé,  je  Zhotovitel  v plném  rozsahu  odpovědný  za  případné  následky 
takovéhoto  jednání,  přičemž  právo  Objednatele  na  případnou  náhradu  škody  a  smluvní 
pokutu zůstává nedotčeno. 

2. Jsou‐li  součástí předmětu plnění podle  této  smlouvy počítačové programy  či  jiné  výsledky 
činnosti  chráněné  právem  z  průmyslového  nebo  jiného  duševního  vlastnictví  (dále  jen 
„Licencované materiály“), platí pro jejich užití následující ustanovení tohoto článku. 

3. V případě,  že  součástí  Licencovaných materiálů  jsou  standardní produkty Zhotovitele nebo 
třetích stran, poskytuje Zhotovitel Objednateli k užití takových produktů nevýhradní licenci. 

4. K  částem  Licencovaných  materiálů,  které  byly  Zhotovitelem  vytvořeny  či  upraveny  na 
objednávku  Objednatele,  poskytuje  Zhotovitel  Objednateli  výhradní  licenci.  Objednatel  je 
oprávněn  tyto  části  Licencovaných  materiálů  upravovat,  a  to  případně  i  prostřednictvím 
třetích osob. 
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5. V  případě,  že  předmět  plnění  podle  této  smlouvy  nebude  Zhotovitelem  dokončen  nebo 
předán  Objednateli  včas,  je  Objednatel  oprávněn  předmět  plnění  dokončit,  a  to  i 
prostřednictvím třetích osob.  

6. Licence podle výše uvedených ustanovení se uděluje pro všechny způsoby užití, Objednatel 
však není povinen licenci využít. 

7. Územní  ani  časový  rozsah  licence  není  omezen.  Ukončení  podpory  či  jiných  služeb 
poskytovaných Objednateli Zhotovitelem nemá na trvání licence vliv. 

8. Objednatel  je  oprávněn  umožnit  užívání  předmětu  plnění  podle  této  smlouvy  včetně 
Licencovaných  materiálů  organizačním  složkám  státu  a  příspěvkovým  organizacím  v 
působnosti Objednatele a v tomto rozsahu poskytnout podlicenci. Tímto ustanovením nejsou 
dotčena  omezení  rozsahu  licence  na  základě  počtu  oprávněných  uživatelů  či  současných 
přístupů stanovená v této smlouvě. 

9. Cena předmětu plnění podle této smlouvy zahrnuje i odměnu za licenci k užití Licencovaných 
materiálů, které budou jeho součástí. 

ROZHODNÉ PRÁVO 

1.  Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. 

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

3.  Veškeré  spory mezi  smluvními  stranami  vyplývající  z  této  smlouvy  nebo  z  jejího  porušení, 
ukončení nebo neplatnosti, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky. 

4.  Smluvní  strany  podle  §  89a  občanského  soudního  řádu  určují  jako místně  příslušný  soud 
Obvodní  soud pro Prahu 1;  v případě,  že podle procesních předpisů  je  k  rozhodování  věci 
příslušný krajský soud, určují smluvní strany jako místně příslušný soud Městský soud v Praze. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SANKCE ZA PRODLENÍ S ODSTRANĚNÍM VADY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

1.  Nad  rámec odpovědnosti  za vady Zhotovitel poskytuje na předmět plnění  specifikovaný ve 
smlouvě záruku na bezvadnou funkčnost v délce trvání 24 měsíců.  

2.  Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí předmětu plnění Objednatelem.  

3.  Zhotovitel  se  zavazuje v  záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění do 5 dnů 
(konkrétní  lhůta  bude  upravena  dle  požadavku  objednatele)  od  prokazatelného  nahlášení 
vady  (pokud  není  v  záručních  podmínkách  stanovena  lhůta  kratší)  a  pokud  to  nebude 
objektivně možné,  tak  v této  lhůtě  navrhnout Objednateli  náhradní  řešení,  které  bude  co 
možná nejvíce eliminovat případnou škodu Objednatele. Zhotovitel je povinen vady odstranit 
opravou,  výměnou nebo opětovným provedením  vadné  části předmětu plnění nebo  jiným 
způsobem stanoveným právními předpisy podle volby Objednatele.  

4.  V  případě  prodlení  Zhotovitele  s  odstraněním  vady  předmětu  plnění  nebo  nahrazením 
vadného předmětu plnění shodným předmětem plnění novým, bezvadným ve lhůtě dle odst. 
3  tohoto  článku,  je  Zhotovitel povinen uhradit Objednateli  smluvní pokutu uvedenou  v  čl. 
Sankce –  smluvní pokuta a úrok z prodlení odst. 1. Výše  sankce není omezena. Uhrazením 
smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. 

5.  Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve  lhůtě uvedené v odst. 3  tohoto  článku,  je Objednatel 
oprávněn  odstranit  vady  nebo  zajistit  služby  sám  nebo  prostřednictvím  třetích  osob  a 
požadovat po Zhotoviteli úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s odstraňováním 
vad. Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na odstoupení 
od smlouvy.  
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6.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude v souladu s touto smlouvou a podmínkami 
stanovenými platnými právními předpisy. Zhotovitel zejména odpovídá za  shodu  funkčního 
chování  a  vlastností  předmětu  plnění  s  dodanou  dokumentací  a  akceptačním  (nebo  dle 
oboustranné  dohody  jiným)  protokolem  a  za  použitelnost  předmětu  plnění  pro  účely 
vyplývající z této smlouvy a jejích příloh.  

7.  Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené následujícími okolnostmi: 

a) nevhodnými zásahy do předmětu plnění provedenými Objednatelem či třetí stranou nad 
rámec úprav schválených Zhotovitelem či uvedených v dokumentaci předmětu plnění; 

b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není součástí předmětu plnění, s 
výjimkou  případů,  kdy  Zhotovitel  takové  změny  schválil  nebo  kdy  takové  změny  byly 
uvedeny v dokumentaci předmětu plnění; 

c) obsluhou  ze  strany  Objednatele  či  třetích  osob,  která  je  v  rozporu  s  dokumentací 
předmětu plnění; 

d) užitím předmětu plnění, které je v rozporu s dokumentací předmětu plnění. 

8.  Pro uplatnění vad díla neplatí § 562 obchodního zákoníku. Objednatel  je oprávněn uplatnit 
vady  předmětu  plnění  u  Zhotovitele  kdykoliv  během  záruční  doby  bez  ohledu  na  to,  kdy 
Objednatel  takové vady  zjistil nebo mohl  zjistit. Pro  vyloučení pochybností  se  sjednává,  že 
akceptací  předmětu  plnění  nebo  jeho  části  není  dotčeno  právo  Objednatele  uplatňovat 
nároky z vad předmětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v průběhu akceptace. 

9.  Pokud Objednatel  nemůže  předmět  plnění  nebo  jeho  část  pro  vady  užívat,  prodlužuje  se 
záruční doba o dobu od oznámení vad Zhotoviteli do jejich úplného odstranění Zhotovitelem. 

6. ZMĚNY SMLOUVY 

Tuto  smlouvu  lze  měnit  anebo  doplňovat  pouze  písemnými  dodatky  takto  označovanými  a 
číslovanými  vzestupnou  řadou  po  dohodě  obou  smluvních  stran  a  podepsanými  oprávněnými 
zástupci smluvních stran uvedenými v záhlaví smlouvy. Jiná ujednání jsou neplatná. 

7. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 

1. Celková cena uvedená ve smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona 
č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je cenou konečnou a 
nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, 
včetně nákladů souvisejících s případnými celními poplatky, dopravou do místa plnění apod. 

2. splatnost řádně vystaveného daňového dokladu ‐ faktury, obsahující náležitosti dle § 28 zák. 
č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny ve smyslu 
ustanovení § 13a obchodního zákoníku, činí 21 dnů od doručení, 

3. cenu díla  je možné překročit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám 
daňových předpisů upravující výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny 
uzavřít dodatek ke smlouvě, 

4. objednatel má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit, aniž by došlo 
k  prodlení  s  jeho  úhradou,  obsahuje‐li  nesprávné  údaje  nebo  náležitosti  dle  uvedených 
právních  předpisů. Nová  lhůta  splatnosti  v délce  21 dnů  počne plynout ode dne  doručení 
opraveného daňového dokladu objednateli, 

5. v případě, že se objednateli s ohledem na financování ze státního rozpočtu nepodaří zajistit 
finanční  prostředky  na  realizaci  předmětu  smlouvy,  má  objednatel  právo  jednostranně 
odstoupit od smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv 
smluvní stranu, 

6. platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
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7. výše  ceny  ve  smlouvě  bude  za  celé  období  trvání  smlouvy  uvedena  bez  DPH,  s DPH  a 
samostatně DPH. 

8. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

1. Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí cena za celý předmět plnění. Nabídková 
cena musí obsahovat veškeré ostatní úkony související s řádnou realizací veřejné zakázky a 
veškeré náklady související s řádnou realizací služeb, tj., veškerých hotových výdajů (cestovné, 
telefonní poplatky, poštovné atd.).  

2. Nabídková cena za provedení služeb bude uvedena v české měně včetně DPH v následujícím 
členění :  

2.1. Celková dohodnutá smluvní cena za předmět plnění za celé období trvání smlouvy činí: 

bez DPH  ……………….,‐ Kč, 
slovy (……………………………………………..), 

DPH ve výši 20%  ……………….,‐ Kč, 
slovy (……………………………………………..), 

včetně DPH  ……………….,‐ Kč, 
slovy (……………………………………………..), 

2.2. Cena díla uvedená v odstavci 2.1. tohoto článku zahrnuje následující části: 

  Kalkulační tabulka 
  (1)  úhrada za                 […] Kč bez DPH 
  (2)  úhrada za                 […] Kč bez DPH 
  (3)  úhrada za                 […] Kč bez DPH 
  (4)  úhrada za                 […] Kč bez DPH 
  (5)  úhrada za                 […] Kč bez DPH 
Pozn.: V případě velkého množství položek (více jak 10 řádků) bude Kalkulační tabulka uvedena v příloze 

návrhu smlouvy a to včetně dodaného množství každé položky, a jednotkové ceny dodávky (zboží) či služby. 

2.3. Cena díla uvedená v odstavci 2.1 tohoto článku bude uhrazena dle následujícího 
harmonogramu plateb:  

  Harmonogram plateb 
(1)            […] Kč bez DPH        termín 
(2)            […] Kč bez DPH        termín 
(3)            […] Kč bez DPH        termín 
(4)            […] Kč bez DPH        termín 
(5)            […] Kč bez DPH        termín 

Pozn.: Harmonogram plateb bude uveden v případě plateb v nepravidelných intervalech nebo v případě různé 
výše plateb v průběhu období trvání smlouvy) 

3. Nabídková cena bude uchazečem stanovena jako cena „nejvýše přípustná“. Překročení nebo 
změna nabídkové ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace služeb dojde ke 
změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle 
změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši 
odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.  

4. Finanční zálohu na plnění předmětu veřejné zakázky zadavatel neposkytuje. 
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9. JINÉ POŽADAVKY PRO REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 

Uchazeč  je  povinen  nejpozději  do  lhůty  stanovené  pro  podání  nabídek  prokázat  svoji  kvalifikaci. 

Splněním kvalifikace se rozumí: 

 splnění základních kvalifikačních předpokladů  

 splnění profesních kvalifikačních předpokladů  

ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

Uchazeč  prokazuje  splnění  kvalifikace  doklady  stanovenými  zákonem  a  doklady  požadovanými 

zadavatelem v této části zadávací dokumentace. 

PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝPISEM ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ 

Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný 

provozovatelem seznamu  (§ 125 – 132 zákona), který v rozsahu v něm uvedených údajů nahrazuje 

splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1 zákona a profesních 

kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona.  

PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CERTIFIKÁTEM 

Dodavatel  může  prokázat  splnění  kvalifikace  platným  certifikátem  vydaným  v rámci  Systému 

certifikovaných  dodavatelů,  který  obsahuje  náležitosti  stanovené  v  §  139  zákona,  a  údaje  v něm 

uvedené  jsou  platné  nejméně  k poslednímu  dni  lhůty  pro  prokázání  splnění  kvalifikace,  nahrazuje 

tento certifikát splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Certifikát dodavatel předloží ve 

lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Certifikát musí být platný ve smyslu § 140 odstavec 1 zákona. 

PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE U NABÍDKY PODANÉ VÍCE DODAVATELI 

Má‐li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či 

hodlají  podat  společnou  nabídku,  je  každý  z dodavatelů  povinen  prokázat  splnění  základních 

kvalifikačních  předpokladů  podle  §  50  odstavec  1  písmeno  a)  zákona  a  profesního  kvalifikačního 

předpokladu podle § 54 písmeno a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odstavec 

1 písmeno b) až d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. 

Podává‐li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími 

splnění kvalifikačních předpokladů originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy, ve které je obsažen 

závazek, že všichni  tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a  třetím osobám z  jakýchkoliv 

právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po 

celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 

VYUŽITÍ SUBDODAVATELE 

Dodavatel je povinen v nabídce dále uvést, které části veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či 

více  subdodavatelům  včetně  identifikačních  údajů  těchto  subdodavatelů. Dodavatel  je  v  takovém 

případě  povinen  předložit  smlouvu  uzavřenou  se  subdodavatelem,  z  níž  vyplývá  závazek 

subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky. 

10. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

Zadavatel  požaduje  po  dodavateli  prokázání  splnění  základních  kvalifikačních  předpokladů  dle 

ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona.  
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Dodavatel prokáže splnění uvedených základních kvalifikačních předpokladů předložením: 

• Čestného  prohlášení  podepsaného  uchazečem  či  jinou  osobou  oprávněnou  jednat 

jménem či za uchazeče – viz příloha č. 3. 

11. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

Zadavatel  požaduje  splnění  profesních  kvalifikačních  předpokladů.  Tyto  předpoklady  splňuje 

dodavatel, který předloží: 
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud 

je v ní zapsán,  

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu  veřejné  zakázky,  zejména doklad prokazující příslušné  živnostenské oprávnění  či 

licenci, ze kterého musí být zřejmé, kdo vykonává činnost odpovědného zástupce uchazeče 

ve smyslu § 11 zákona  č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání  (živnostenský zákon), v 

platném  znění,  pro  živnosti  dokladované  dodavatelem  v  souvislosti  s  plněním  veřejné 

zakázky. V případě, že  je dodavatel  fyzickou osobou a není povinen odpovědného zástupce 

ustanovit,  sdělí  tuto  skutečnost  formou  čestného  prohlášení.  Není‐li  dodavatel  do 

živnostenského  rejstříku  zapsán,  sdělí  tuto  skutečnost  formou  čestného  prohlášení.  Je‐li 

vyzváno  k  jednání  více  osob  společně,  které  se  budou  podílet  na  plnění  veřejné  zakázky 

společně, doloží každá z osob výpis ze živnostenského rejstříku způsobem výše uvedeným. 

 

PRAVOST A STÁŘÍ DOKLADŮ 

Dodavatel je povinen předložit doklady prokazující splnění kvalifikace v originále či v úředně ověřené 

kopii, není‐li výslovně uvedeno jinak. 

Doklady  prokazující  splnění  základních  kvalifikačních  předpokladů  a  výpis  z  obchodního  rejstříku 

nesmějí  být  k  poslednímu  dni,  ke  kterému  má  být  prokázáno  splnění  kvalifikace,  starší  90 

kalendářních dnů. 
 

12. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

NABÍDKA UCHAZEČE 

Pod  pojmem  nabídka  se  rozumí  soubor  dokumentů  s formou  a  obsahem  vyžadovaným  touto 

zadávací dokumentací anebo zákonem.  

1. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém  jazyce  (listiny v jiném 

než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě 

a nabídka bude podepsána uchazečem, resp. jeho statutárním zástupcem, nebo zmocněnou 

osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.  

2. Uchazeč předloží nabídku v 2 vyhotoveních, z nichž jedno bude označeno nápisem „Originál“ 

a další dvě vyhotovení nápisem  „Kopie“. Všechny výtisky budou  řádně  čitelné, bez  škrtů a 

přepisů. 

3. Uchazeč  předloží  nabídku  též  v jednom  vyhotovení  v  elektronické  podobě  na  CD,  a  to  ve 

formátu .pdf. Tato povinnost se netýká dokladů prokazujících splnění kvalifikace uchazeče. 
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4. Pokud  podává  nabídku  více  uchazečů  společně  (společná  nabídka),  uvedou  v nabídce  též 

osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu 

zadávacího řízení. 

5. Zadavatel  doporučuje  uchazeči,  aby  jeho  nabídka  byla  zabezpečena  proti  manipulaci 

s jednotlivými listy provázáním nabídky např. provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn 

nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno 

žádný list volně vyjmout. 

6. Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel opatřit nabídku obsahem s uvedením čísel 

stránek  u  jednotlivých  oddílů  (kapitol)  a  očíslování  všech  listů  nabídky  pořadovými  čísly 

vzestupnou,  nepřerušenou  číselnou  řadou.  Úřední  doklady  a  listy  nebo  vkládané  díly 

oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí. 

ČLENĚNÍ NABÍDKY, OBSAH 

Nabídka musí obsahovat: 

1. Vyplněný  formulář  "KRYCÍ  LIST  NABÍDKY"  obsahující  identifikační  údaje  dodavatele,  příp. 

identifikace  dodavatelů,  kteří  podávají  nabídku  společně,  opatřený  razítkem  a  podpisem 

oprávněné osoby (osob) uchazeče  

2. Návrh smlouvy 

3. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů 

4. Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

5. Nabídková cena (bude uvedena na krycím listu i v návrhu smlouvy) 
6. Ostatní ‐ zde uchazeč uvede informace související s plněním veřejné zakázky, které považuje 

za nezbytné.  

7. Elektronická forma nabídky ve formátu .pdf ‐ přiložené CD. 

 13. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

ZMĚNA PODMÍNEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a 

to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.  

POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK  

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 

14.  MÍSTO, DEN A HODINA KONÁNÍ PRVNÍHO JEDNÁNÍ VČETNĚ UVEDENÍ, V JAKÉM JAZYCE BUDE 

JEDNÁNO  

Jednání  s Mgr.  Radoslavem  Bulířem  (telefon  257043072)  se  uskuteční  po  předběžné  domluvě  v 

kanceláři č. 515/D Ministerstva financí, Letenská 15, Praha 1 dne 6. 06. 2011 v 11:00 hodin a předmět 

uvedené veřejné zakázky bude projednán v jazyce českém. 

15.    TERMÍN POSLEDNÍHO MOŽNÉHO JEDNÁNÍ  

Termín  posledního možného  jednání  s Mgr.  Bulířem  je možné  uskutečnit  na  základě  předběžné 

domluvy na výše uvedeném místě dne 10. 06. 2011 v 15:00 hodin. 
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16. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, POKUD NEMAJÍ BÝT TYTO ÚDAJE DOHODNUTY AŽ V 

RÁMCI JEDNÁNÍ DODAVATEL MŮŽE PODAT POUZE JEDNU NABÍDKU  

1. Nabídku v  řádně uzavřené obálce opatřené obchodní  firmou a adresou uchazeče a   na přední 

straně označené „Jednací řízení bez uveřejnění ‐ NEOTEVÍRAT – Integrace ARES se systémem ZR 

‐  služby  implementátora  – odd. 232/BA“  zašlete doporučeně poštou nebo předejte osobně  v 

podatelně na adrese zadavatele: Česká republika – Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.BOX 

77, 118 10 Praha 1. 

2. Nabídku doručte na adresu zadavatele osobně nebo doporučeně poštou po ukončeném jednání, 

nejpozději do 11. 06. 2011 v 14:00 hod. 

17. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Soubor  dokumentů,  údajů,  požadavků  a  technických  podmínek  zadavatele  vymezujících  předmět 

veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je podrobně vymezen v Příloze 

č. 1 – Zadávací dokumentace. 

Pro  sestavení krycího  listu uchazeč použije Přílohu  č. 2 – Krycí  list nabídky. Na krycím  listu budou 

uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje uchazeče (včetně osob 

zmocněných  k  dalším  jednáním),  nejvýše  přípustná  nabídková  cena  v  členění  podle  zadávací 

dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat, včetně prohlášení. 

 

18. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ  

Zadavatel  je  oprávněn  zrušit  veřejnou  zakázku  do  doby  uzavření  smlouvy.  Pokud  zadavatel  zruší 

zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. 

19. LHŮTA, PO KTEROU JSOU DODAVATELÉ SVOU NABÍDKOU VÁZÁNI 

Uchazeč je vázán svojí nabídkou do doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. 

20. PRÁVA ZADAVATELE 

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v souladu se zákonem. 

Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. 

Zadavatel  si  vyhrazuje  právo  upřesnit  ve  spolupráci  s  vybraným  uchazečem  smluvní  ustanovení 

výslovně neuvedená v těchto zadávacích podmínkách. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

                                  Za zadavatele 
                                                                                                            Ing. Stanislav Sluka 
                                                                                                   Ředitel odboru 23 ‐ Finanční 
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Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace 

1. PŘEDMĚT POPTÁVKY. 

Předmětem  poptávky  je  integrace Administrativního  registru  ekonomických  systému  (dále  jen 

ARES) se systémem základních registrů. Cílem integrace je zajistit napojení informačního systému 

ARES  na  systém  základních  registrů  a  umožnit  využití  jednotných  a  referenčních  údajů 

poskytovaných  systémem  základních  registrů  pro  zkvalitnění  údajů  zpracovávaných  v systému 

ARES.  Zkvalitnění  datové  základny  ARES  přinese  následně  vyšší  kvalitu  poskytovaných  služeb 

uživatelům  z  řad  veřejné  správy,  firmám  a  institucím.  Kromě  zvýšení  kvality  informací 

poskytovaných prostřednictvím ARES odběratelům dat je cílem integrace podpora tvorby datové 

základny  ROS  a komunikace  základních  a  dalších  registrů  veřejné  správy  navzájem  a  s  dalšími 

relevantními  systémy veřejné správy. Propojení ARES se systémem základních  registrů má  tyto 

hlavní účely: 
1. integrace dat Základních registrů (speciálně ROS) do datové základny ARES, 

2. zajištění přístupu k datům ARES, která budou obohacena o data ROS, pro uživatele ARES bez 

změny  na  jejich  straně  (zejména  přístupu  k  webovým  službám  veřejné  i  neveřejné  části 

ARES), 

3. podpora při naplňování dat do ROS (na úrovni kontrol mezi zdroji OR, RŽP, RES, RCNS, atd.). 

2. SOUČASNÝ STAV 

V současnosti neexistuje unikátní zdroj nejčastěji využívaných údajů při výkonu veřejné správy. V 

praxi orgány  veřejné moci  tyto údaje  zjišťují  z mnoha  různých  zdrojů. Roztříštěnost  stávajících 

evidencí  (tj.  neexistence  jednotných  dat  v  různých  evidencích  veřejné  správy)  a  stávající 

nekomplexní  právní  úprava  vede  k neefektivnímu  využití  údajů,  které  již má  stát  k  dispozici. 

Celkově lze konstatovat, že ačkoliv má stát k dispozici dostatečné množství údajů, z technických i 

právních  důvodů  není  schopen  je  využívat  rychle,  efektivně  a  v  neposlední  řadě  i  úsporně  s 

ohledem na časové a finanční náklady jak státu, tak občanů a firem. 

Strukturu  veřejné  správy  lze popsat  jako provázaný  systém obrovského množství úřadů,  které 

obhospodařují data související s výkonem jejich činnosti. Tyto úřady spravují různé agendy, které 

si mezi sebou předávají informace. 

ISVS  nepoužívají  jednotnou  datovou  základnu  a  jsou  na  sobě  nezávislé,  v  důsledku  čehož  se 

změny v datech v  jedné databázi obtížně promítají do dalších  informačních  systémů a občané 

jsou nuceni oznamovat různé změny na různých úřadech. 

ISVS vznikají na základě záměru v určité oblasti, který je upraven právním předpisem. Následuje 

specializovaná  agenda  obhospodařující  příslušná  data  a  informace,  jejíž  činnost  je  dále 

podpořena  konkrétním  ISVS.  Zjevným  nedostatkem  tohoto  sytému  je  neexistence  úplného 

centralizovaného seznamu agend. 

V  této nepřehledné situaci působí v současné době  jako  jednotící prvek  informačních systémů, 

které  shromažďují  informace  o  ekonomických  subjektech,  informační  systém  Administrativní 

registr  ekonomických  subjektů  (ARES) ministerstva  financí,  který  na  jednom místě  přehledně 

zpřístupňuje údaje jednotlivých agendových informačních systémů a disponuje množstvím hojně 

využívaných aplikací a služeb. 

Ke stálým odběratelům dat a uživatelům služeb ARES patří například: 

 krajské úřady, 
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 finanční ředitelství, 

 ministerstvo pro místní rozvoj, 

 ministerstvo zemědělství, 

 CEDR, 

 NNO, 

 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

 Centrum pro regionální rozvoj, 

 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, 

 VZP, 

 IS Benefit, 

 Seznam.cz, 

 CCA group, 

 atd. 

3. POŽADOVANÉ ŘEŠENÍ 

V  rámci  procesu  vzniku  Informačního  systému  základních  registrů,  který  přinese  zavedení 

jednotné  a  jednoznačné  identifikace  na  úrovni  základních  údajů,  bude  zapojen  ARES,  který 

využitím  jednotných  a  referenčních údajů následně přinese  vyšší  kvalitu poskytovaných  služeb 

uživatelům z řad veřejné správy, firmám a institucím. 

Pro  zkvalitnění  obsahu  dat  v  ARES  bude  ARES  napojen  na  systém  ZR  Přístup  do  ZR  bude 

zprostředkován přes ISZR pomocí služeb definovaných v katalogem služeb. 

Obrázek 1  –  Schéma integrace ARES se systémem základních registrů 

 

K  takto  získaným  informacím  o  osobách  bude moci  ARES  poskytovat  přístup  současnými 

metodami  pro  poskytování  údajů,  na  které  jsou  uživatelé  ARESu  zvyklí  a mají  k tomu  již 

vytvořeny potřebné komunikační prostředky.  



 
      

16 
 

Obrázek 2  –  ARES – blokové schéma 

  ARES

Zdroj SZR

Zdroj OR

Rozhraní ARES ODBĚRATELÉ

Jádro

Zdroj RŽP

Zdroj ROS

veřejné

Web 
Services

HTML, 
XML

neveřejné

Web 
Services

HTML, 
XML

Registrovaný uživatel

Anonymní uživatel

Uživatel DS/CS

Registrovaný uživatel DS/CS

...

Další oprávnění uživatelé

 

 

Integrovaný  systém  ARES  a  základní  registry  se  stanou  jediným  referenčním  zdrojem 

referenčních dat pro kontrolní aplikace využívající systém ARES pro svoji činnost. 

Integrovaný  ARES  poskytne  komunikační  prostředí  pro  sdílení  dat  se  základními  registry 

veřejné  správy  a  zároveň  bude  fungovat  jako  zdroj  údajů  o  podnikatelských  subjektech 

podpořený referenčními údaji základních registrů. 

Uživatelé  a  aplikace  nebudou  muset  žádat  údaje  přes  několik  agendových  informačních 

systémů, čímž se zlevní i zrychlí spolupráce s orgány veřejné moci. Pro orgány veřejné správy 

to  bude  znamenat  urychlení  a  zjednodušení  agend,  kdy  nebudou  muset  vést  pro  svoji 

potřebu duplikované evidence dat. 

Integrovaný ARES  je  zajištění  vazby ARES na  systém  základních  registrů, aby byla  zajištěna 

možnost  unifikovaného  přístupu  k  centrálně  evidovaným  datům.  Dále  odstraní  duplicitní 

přístupy  a  zefektivnění  výkon  státní  správy.  Zrychlení  procesů  a  odstranění  byrokratické 

zátěže bude mýt příznivě dopad na  všechny  klienty  komunikujícími  s orgány  státní  správy, 

v tomto případě zejména žadateli o dotace a bankovním a energetickým sektorem. Jednotný 

přístup povede ke zlevnění budovaných řešení a menší chybovosti. 

4. OBSAH ŘEŠENÍ 

1. Návrh detailní architektury ARES ‐ V rámci návrhu detailní architektury ARES pro integraci 

se systémem základních registrů bude provedena: 
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 analýza celkového konceptu systému Základních registrů ministerstva vnitra, 

 analýza Základního registru osob Českého statistického úřadu, 

 analýza legislativního rámce Základních registrů, 

 návrh procesní architektury integrace ARES se systémem Základních registrů, 

 návrh funkční dekompozice pro integraci na straně ARES, 

 návrh změn datové architektury ARES planoucí z integrace  

 návrh technologické architektury pro integraci  ARES, 

 návrh bezpečnostní architektury integrovaného ARES, 

 návrh procesů pro kontroly dat mezi zdroji (OR, RŽP, RES, RCNS, atd.) pro podporu při 

naplňování dat do ROS.  

2. Implementace  jádra ARES  ‐ V rámci  implementace  jádra ARES bude za účelem  integrace 

provedeno: 

 podpora procesů pro kontrolu dat mezi zdroji (OR, RŽP, RES, RCNS, atd.) pro podporu 

při naplňování dat do ROS, 

 design datové báze ARES rozšířené o datové prvky přebírané ze systému základních 

registrů, 

 implementace rozšířené datové báze ARES, 

 design aplikačního programového vybavení integrovaného ARES pro aktualizaci jádra 

ARES údaji přebíranými ze systému základních registrů, 

 implementace  aplikačního  programového  vybavení  integrovaného  ARES  pro 

aktualizaci jádra ARES údaji přebíranými ze systému základních registrů, 

 ověření  funkčnosti  aplikačního  programového  vybavení  integrovaného  ARES  pro 

aktualizaci jádra ARES údaji přebíranými ze systému základních registrů. 

3. Implementace rozhraní ARES ‐ V rámci implementace rozhraní integrovaného ARES bude 

provedeno: 

 design  služeb  ARES  pro  zpracování  notifikačních  informací  o  změnách  údajů 

v systému základních registrů, 

 design služeb pro přebírání údajů ze systému základních registrů,  

 design  služeb  pro  prezentaci  informací  ze  systému  ARES  prostřednictvím  systému 

základních registrů, 

 design změn prezentační vrstvy veřejné i neveřejné části ARES, 

 design služeb pro řízení přístupu k informacím ARES,  

 implementace služeb ARES pro zpracování notifikačních  informací o změnách údajů 

v systému základních registrů, 

 implementace služeb pro přebírání údajů ze systému základních registrů, 

 implementace  služeb  pro  prezentaci  informací  ze  systému  ARES  prostřednictvím 

systému základních registrů, 

 implementace změn prezentační vrstvy veřejné i neveřejné části ARES, 

 implementace služeb pro řízení přístupu k informacím ARES,  

 ověření  funkčnosti  služeb  ARES  pro  zpracování  notifikačních  informací  o  změnách 

údajů v systému základních registrů, 
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 ověření funkčnosti služeb pro přebírání údajů ze systému základních registrů, 

 ověření funkčnosti služeb pro prezentaci informací ze systému ARES prostřednictvím 

systému základních registrů, 

 ověření funkčnosti upravené prezentační vrstvy veřejné i neveřejné části ARES, 

 ověření služeb pro řízení přístupu k informacím ARES. 

4. Zajištění pilotního provoz ARES ‐ V rámci pilotního provozu ARES bude provedeno: 

 nasazení integrovaného ARES do testovacího prostředí MF, 

 napojení ARES na systém základních registrů, 

 ověření  funkčnosti  aktualizace  datové  báze  ARES  údaji  ze  systému  základních 

registrů, 

 ověření funkčnosti prezentační vrstvy ARES, 

 vyškolení obsluhy ARES, 

 nasazení integrovaného ARES do ostrého provozu. 

5. TECHNOLOGICKÉ POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ 

Technologie pro  integraci ARES  se  systémem  Základních  registrů  vychází  z technologie,  kterou 
využívá současný ARES. Tato technologie je postavena na: 

 operačním systému Solaris, 

 produktech firmy IBM ‐ Informix, 

 open source software pro vývoj www aplikací. 

Systém  ARES  integrovaný  se  systémem  Základních  registrů  bude  provozován  na  stávajících 
technologiích ministerstva financí, které jsou využívané pro provoz ARES v současné době. Jedná 
se o infrastrukturu MF postavené na: 

 HW Sun, 

 operační systém Solaris, 

 databázový systém Informix, 

 provozní infrastruktura ministerstva financí. 

6. HARMONOGRAM ŘEŠENÍ 

Integrace systému ARES se systémem základních registrů bude probíhat v termínech od podpisu 
smlouvy do 30. 9. 2012. podle následujícího harmonogramu: 

1. etapa ‐ detailní architektura ARES    podpis smlouvy ‐ 30. 06. 2011 

2. etapa ‐ implementace jádra ARES    01. 07. 2011 ‐ 30. 11. 2011 

3. etapa ‐ implementace rozhraní ARES   01. 12. 2011 ‐ 30. 06. 2012 

4. etapa ‐ pilotní provoz ARES      01. 07. 2012 ‐ 30. 09. 2012 
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Příloha č. 2 ‐ Krycí list nabídky 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

1. Veřejná zakázka 

Jednací řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

Název:   „Integrace ARES se systémem ZR ‐ služby implementátora“ 

 

2. Základní identifikační údaje 

Uchazeč 

Název:   

Sídlo/místo podnikání:   

Tel./fax:   

E‐mail:   

IČ, DIČ:   

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:   

Kontaktní osoba:   

Tel./fax:   

E‐mail:   

 

                                                        3. Nabídková cena v Kč 

Cena celkem bez DPH:   Samostatně DPH: 
Cena celkem včetně 

DPH: 

     

 

                                                        4. Subdodavatel ANO/NE (pokud ANO – obch. firma a  adresa) 

 

                                                       5. Prohlášení 

Prohlašujeme, že akceptujeme zadávací podmínky této zakázky. 
Prohlašujeme, že veškeré údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé a jsou pro nás závazné. 
 

 

             6. Oprávněná osoba za uchazeče jednat 

Datum podpisu:   

Podpis oprávněné osoby jednat jménem či za 
uchazeče: 

 

Titul, jméno, příjmení:   

Funkce:   
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        Příloha č. 3 
 

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

Prohlašuji tímto, že: 

a) statutární orgán/všichni členové statutárního orgánu je/jsou trestně bezúhonní ve smyslu 
§ 53 odst. 1 písm a) zákona,  

b) statutární orgán/všichni členové statutárního orgánu je/jsou trestně bezúhonní ve smyslu 
§ 53 odst. 1 písm  b) zákona,  

c) v posledních  3  letech  nenaplnil  skutkovou  podstatu  jednání  nekalé  soutěže  formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c) zákona),  

d) vůči  jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3  letech neproběhlo  insolvenční  řízení, 
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo  insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, 
že  majetek  nepostačuje  k úhradě  nákladů  insolvenčního  řízení,  nebo  nebyl  konkurs 
zrušen proto,  že majetek   byl  zcela nepostačující nebo  zavedena nucená  správa podle 
zvláštních předpisů  (§ 53 odst. 1 písm. d) zákona),  

e) není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) zákona), 
f) nemá  v evidenci daní  zachyceny daňové nedoplatky, a  to  jak  v České  republice,  tak  v zemi 

sídla,  místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. f) zákona),  
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a  to  jak v České 

republice,  tak  v zemí  sídla, místa  podnikání  či  bydliště  dodavatele    (§  53  odst.  1  písm.  g) 
zákona),  

h) nemá nedoplatek na pojistném  a na  penále na  sociální  zabezpečení  a příspěvku na  státní 
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. h) zákona),  

i) nebyl v posledních 3  letech pravomocně disciplinárně potrestán  či mu nebylo pravomocně 
uloženo  kárné  opatření  podle  zvláštních  právních  předpisů,  je‐li  podle  §  54  písm.  d) 
požadováno  prokázání  odborné  způsobilosti  podle  zvláštních  předpisů;  pokud  dodavatel 
vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo  jiné osoby odpovídající 
za činnost dodavatele, vztahuje se předpoklad i na tyto osoby (§ 53 odst. 1 písm.i) zákona),  

j) není  veden  v Rejstříku  osob  se  zákazem  plnění  veřejných  zakázek  (§  53  odst.1  písm.  j) 
zákona),   

k) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech  letech 
pracovali u zadavatele (§ 53 odst. 1 písm. k) zákona) 

1. ………………………………………………………(jméno a příjmení)  
2. ………………………………………………………(jméno a příjmení) 
V případě potřeby seznam rozšiřte. V případě, že statutární orgán nebo člen statutárního 

orgánu u zadavatele nepracoval – proškrtněte.  
l) Dodavatel:  
        1) nemá formu akciové společnosti *)  

2) má formu akciové společnosti *), tudíž předkládá aktuální seznam akcionářů  s podílem 
akcií  vyšším než 10 % (§ 53 odst. 1 písm. l) zákona): ………………………………….. 

 

V případě potřeby seznam rozšiřte. 
*) Nehodící se škrtněte  

 

V   dne:  
……………………………………………………………………………………………………. 
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele     Podpis 
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