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

 

V Praze dne 28. srpna  2012 
Č. j.: MF- 62319/2012/23-232/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, v platném znění (dále jen ”zákon”) 

  
Referent: Ing. Lýdie Bažantová,  257043449 

 
Přílohy: č. 1 - Platební a obchodní podmínky,  

č. 2 - Specifikace - Přehled požadavků, 
č. 3 - Osnova pro zpracování nabídky a hodnotící kritéria, 
č. 4 - Jednací řád a scénář průběhu JŘBU, 
č. 5 - Podklady pro hodnocení pracovních verzí nabídek - Tabulka 
 

  
  

  
Adresáti výzvy k jednání 

 

 
 

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

                                                                   
„Zajištění certifikačních služeb“ 

 
 
I. Informace o předmětu veřejné zakázky  
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění certifikačních služeb, tj. výdej 
kvalifikovaných certifikátů, kvalifikovaných systémových certifikátů, komerčních certifikátů, 
komerčních serverových certifikátů a kvalifikovaných časových razítek, včetně jejich 
archivace. Dále je požadováno napojení poskytování těchto služeb na systém PKI resortu MF 
pro ministerstvo, Generální ředitelství cel, Generální finanční ředitelství, Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových a Kancelář finančního arbitra, zejména pro zajištění 
správy certifikátů ve vazbě na životní cyklus zaměstnance, jako ochrana před jejich 
zneužitím. 
 
Poskytované certifikační služby musí ve standardním prostředí umožnit jejich používání např. 
pro účely výkonu státní správy (např. datové schránky), účetního výkaznictví, (zejména pro 
Integrovaný informační systém Státní pokladny - IISSP), zadávání veřejných zakázek, včetně 
systém e-tržišť, identifikaci uživatelů atd. 
 
Veřejná zakázka je zadávána centralizovaně (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona) na účet Ministerstva 
financí (Centrální zadavatel) a na účet Generálního ředitelství cel, Generálního finančního 
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ředitelství, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Kanceláře finančního arbitra 
(Pověřující zadavatelé). 
 
Specifikace požadovaných dodávek, služeb nebo stavebních prací: 

Podrobná specifikace požadavků zadavatele je uvedena v Příloze č. 2 Specifikace - 
Přehled požadavků. 
          

II. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
a) Doba plnění: od podpisu smlouvy na dobu neurčitou  
b) Místo plnění:  

1) Česká republika - Ministerstvo financí,  
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947, 

2) Česká republika - Generální ředitelství cel,  
Budějovická 7, 140 96, Praha 4 – Michle, IČ: 71214011, 

3) Česká republika - Generální finanční ředitelství, 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 – Nové Město, IČ: 72080043, 

4) Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
 Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, 

5) Česká republika - Kancelář finančního arbitra, 
Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 72546522. 

 
III. Splnění kvalifikace  
Uchazeč předloží  

a) Kopii dokladu o oprávnění k podnikání, včetně kopie výpisu z Obchodního 
rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být uchazeč podle 
zvláštních předpisů zapsán, 

b) Doklad o akreditaci pro výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních 
služeb ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění 
pozdějších předpisů, podle kterého je oprávněn poskytovat kvalifikované 
certifikační služby nejen v oblasti kvalifikovaných certifikátů, ale i v oblastech 
kvalifikovaných systémových certifikátů a kvalifikovaných časových razítek a 
dalších certifikačních služeb (kopie dokladu). 

c) Poskytnutí čestného prohlášení o realizovaných službách v letech 2010 a 2011 s 
uvedením názvu objednatele, předmětu a popisu dodávky, celkového dosaženého 
ročního SLA služby vydávání certifikátů, celkového dosaženého ročního SLA 
služby časových razítek, rozsahu dodávky, době poskytování dodávky a 
kontaktních údajů zástupce objednatele, splňující tyto podmínky: 

a. počet vydaných razítek = v součtu za roky 2010 a 2011 minimálně 50 mil. 
ks. 

b. počet vydaných certifikátů všech typů = v součtu minimálně 100.000 ks/rok 
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit správnost údajů u kontaktní osoby objednatele. 
Neuvedení předmětných údajů nebo uvedení nepravdivých údajů je důvodem 
neuzavření smluvního vztahu. 

 
IV. Obchodní podmínky, vč. platebních podmínek způsob zpracování nabídkové ceny, 

návrh smlouvy 
 
a) Viz Příloha č. 1 (Platební a obchodní podmínky). 

b) Návrh smlouvy musí v souladu s § 147a odst. 4 a odst. 5 zákona obsahovat 
povinnost dodavatele předložit zadavateli MF - osobě jednající jménem MF v rámci 
předmětné VZ seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění VZ, a to do 60 dnů 
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od splnění smlouvy nebo do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že 
plnění smlouvy přesahuje 1 rok.  

 
V.  Identifikační údaje zadavatele  
Obchodní firma:    Česká republika – Ministerstvo financí 
Sídlo:   Letenská 15, Praha 1 
PSČ:   118 10 
IČ:   00006947 
DIČ:   CZ00006947 
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby:  

Ing. Luděk Novotný, ředitel odbor Řízení ICT resortu 
Pro věcná jednání, s výjimkou uzavření smlouvy, budou 
jmenováni zástupci zadavatele.  

 
VI. Místo, den a hodina konání prvního jednání včetně uvedení, v jakém jazyce bude 

jednáno  
První jednání se zadavatelem, zastoupeným Ing. Luďkem Novotným (telefon 257042978), 
se uskuteční v objektu, Ministerstva financí, Letenská 15, Praha 1, dne 31. 8. 2012 v 10:00 
hodin. Sraz účastníků jednání je v 9.55 u recepce, ve vstupní hale uvedeného objektu 
Ministerstva financí. Předmětem jednání bude, mino jiné, prohlídka místa pro seznámení 
s prostředím resortu MF, v němž má být požadované řešení provozováno. V rámci prohlídky 
lze vznést upřesňující dotazy. 
 
Druhé jednání se zadavatelem, zastoupeným Ing. Luďkem Novotným (telefon 257042978), 
se uskuteční v kanceláři č. 264, Ministerstva financí, Voctářova 11, Praha 8, dne 14. 9. 2012 v 
10:00 hodin. Sraz účastníků jednání je v 9.55 ve vstupní hale uvedeného objektu Ministerstva 
financí. Předmětem tohoto jednání bude předání pracovních verzí nabídek v řádně uzavřené 
obálce, opatřené obchodní firmou nebo názvem a adresou uchazeče a na přední straně 
označené „Jednací řízení bez uveřejnění - NEOTEVÍRAT - Zajištění certifikačních služeb“ . 
Obsah pracovní verze nabídky je totožný s obsahem nabídky předávané podle čl. VII této 
Výzvy.  
Veškerá jednání k uvedené veřejné zakázce budou probíhat v českém jazyce. 
 
Další jednání se zadavatelem, zastoupeným Ing. Luďkem Novotným (telefon 257042978), 
se uskuteční po předběžné domluvě (upřesnění termínu) v kanceláři č. 264, Ministerstva 
financí, Voctářova 11, Praha 8. 
 
VII. Termín posledního možného jednání, a to zejména s přihlédnutím ke lhůtě pro 

podání nabídek  
Termín posledního možného jednání se zadavatelem, zastoupeným Ing. Luďkem Novotným 
(telefon 257042978) je možné uskutečnit na základě předběžné domluvy dne  30. 10. 2012 na 
výše uvedeném místě. 
Způsob a zásady jednání uvedených v bodě VI a VII, jsou uvedeny v Příloze č. 4 - 
Jednací řád a scénář průběhu JŘBU 
Hodnotící kritéria jsou uvedena v Příloze 3 část II.  
 
VIII.   Obsah, lhůta a místo pro podání nabídky  
Nabídka musí být zpracována dle osnovy uvedené v Příloze č. 3 část  I. 
 
1) Součástí nabídky musí být: 
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a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech 
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném 
poměru u zadavatele, 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro 
podání nabídek, 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou 

d) Prohlášení uchazeče – uchazeč uvede své kontaktní údaje a kontaktní údaje osoby 
pověřené zastupováním uchazeče v této veřejné zakázce a prohlášení, že všechny 
údaje uvedené v nabídce odpovídají skutečnosti a uchazeč je připraven je splnit. 
Prohlášení bude podepsáno zástupci statutárního orgánu uchazeče. 

e) Popis realizace požadavků na zajištění certifikačních služeb v souladu s požadavky 
uvedenými v Příloze č.2 . 

f) Doklady prokazující kvalifikaci dle bodu III. této výzvy.  
g) Návrh smlouvy. 
h) Podklady pro hodnocení nabídky doplněné do tabulky uvedené v Příloze č. 5.  

 
 

2) Nabídku v řádně uzavřené obálce, opatřené   obchodní firmou nebo názvem a adresou 
uchazeče a na přední straně označené „Jednací řízení bez uveřejnění - NEOTEVÍRAT – 
Zajištění certifikačních služeb – 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. 

 
3) Nabídku doručte na adresu zadavatele osobně nebo doporučeně poštou nejpozději do 31. 

10. 2012 do 16:00 hodin (po dohodě, resp. po ukončení posledního jednání). 
 

IX. Jiná sdělení zadavatele:  Příloha č. 5 - Podklady pro hodnocení pracovních verzí nabídek  
- Tabulka Vám bude na požádání poskytnuta ve formátu .xlsx na adrese 
Lydie.Bazantova@mfcr.cz. 

 
X. Zrušení zadávacího řízení dle § 84 odst. 4 zákona 
 
Zadavatel je oprávněn zrušit veřejnou zakázku do doby uzavření smlouvy. 
 
 
 
 
 
                                                                       ............................................. 

                 Zadavatel 
                                                                                 Ing. Stanislav Sluka 
                                                                          Ředitel odboru 23 – Finanční 
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Příloha č. 1 
 

PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY  
 

Platební podmínky 
 
Cena, platební podmínky a fakturace  
1. Ceny uvedené ve smlouvě jsou sjednány dohodou smluvních stran podle zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, zahrnují veškeré náklady 
spojené s realizací předmětu smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými 
celními poplatky, dopravou do místa plnění apod. 
 

2. Cenové podmínky vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů s 
platností 1 rok (určených pro osoby, servery, aplikace apod.) – fixace 
jednotkových cen 
Pozn.: Zde uchazeč (v návrhu smlouvy uveden jako „Zhotovitel“)  uvede jednotkové ceny všech typů 
nabízených certifikátů a obdobných produktů. 

 

Jednotková cena bez DPH podle výdeje  Pořadové 
číslo 

Typ (název) 
certifikátu Za prvotní výdej Za následný výdej 

1 
Osobní kvalifikovaný 
(podpisový) certifikát 

2 Osobní komerční 
(autentizační) certifikát 

3* Společný výdej 
osobního 
kvalifikovaného a 
komerčního certifikátu 

4 Kvalifikovaný 
systémový certifikát 

5 Komerční serverový 
certifikát 

6** Osobní komerční 
certifikát, vydávaný 
výhradně pro odběr 
časových razítek 

7** Komerční serverový 
certifikát, vydávaný 
výhradně pro odběr 
časových razítek 

* Uvádí se, pouze pokud uchazeč takový produkt poskytuje na jednu žádost a má pro něj stanovenu 
samostatnou cenu. Pokud takový produkt neposkytuje, nebo jej nemá samostatně oceněn, použije se pro 
hodnocení součet jednotkových cen kvalifikovaného a komerčního certifikátu. 

** Uvádí se, pouze pokud dodavatel, výhradně pro tyto účely, poskytuje takový produkt za zvýhodněnou 
cenu. Pokud takový produkt dodavatel neposkytuje, nebo nemá samostatně oceněn, použije se pro 
hodnocení jednotková cena příslušného typu komerčního certifikátu.  
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3. Cenové podmínky vydávání kvalifikovaných časových razítek – fixace 
jednotkových cen 
Pozn.: Zde se uvede způsob stanovení cen a plateb a ceník ve vazbě na množství odebraných časových 
razítek 
Nabídková cena bude stanovena za 1 ks razítka v Kč bez DPH v pásmech 
odběru***: 

 
Od počtu ks 
razítek 

Do počtu ks 
razítek 

Cena bez DPH za 1 
ks 

1 100.000  
100.001 500.000  
500.001 1.000.000  

1.000.001 1.500.000  
1.500.001 2.500.000  
2.500.001 3.500.000  
3.500.001 5.000.000  
5.000.001 neomezeno  

*** Pro stanovení pásma odběru a stanovení jednotkové ceny, je rozhodující celkový počet kusů razítek 
odebraných resortem MF za uplynulý měsíc, tj. součet razítek odebraných všemi objednateli, na něž se 
smlouva vztahuje. 
 

4. Cenové podmínky za zřízení a provoz klientské registrační autority, tj. 
poskytování služeb pro generování certifikátů na HW nosiče ve vlastnictví 
zadavatele, včetně výdeje certifikátů na určených pracovištích zadavatele, - 
fixace jednotkových cen. 

 

Nabídková cena bude stanovena za 1 jedno pracoviště v Kč bez DPH 
Cena za 1 ks 

Pořadové 
číslo 

Položka Prvotní zřízení a 
implementace 

Roční provozní 
náklady 

(maintenance) 
1 Licence 
2 HW 
3 SW 
4 Prvotní školení   x

5 
Následná školení při 
změně operátora  

x

 

Pozn.: Zde se uvede rozpis jednotlivých položek jednoho pracoviště  registrační autority, HW, SW, 

licence, včetně případných nákladů na školení operátorů. 

 

5. Výše uvedené cenové podmínky však pouze fixují jednotlivé maximální ceny pro 
poskytnutí jednotlivých certifikačních služeb pro pracovníky MF a pro pracovníky 
resortních organizací MF. Nevyplývá z nich tedy žádné finanční plnění. 
 

6. Celková hodnota všech plnění, které hodlá MF pořídit pro všechny objednatele-
fakturační místa (viz tabulka), se bude odvíjet od skutečně poskytnutých 
certifikačních služeb. Roční objem za všechny objednatele – fakturační místa se 
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předpokládá v celkové výši nepřesahující částku 15 950 000,- Kč bez DPH + 
částka DPH v aktuální zákonné výši. Tato roční částka je nepřekročitelná. 
 

 Objednatel-fakturační místo  Cena Kč bez DPH 

1 Ministerstvo financí 592 000,- 
2 GFŘ 12 000 000,- 
3 GŘC   3 000 000,- 
4 ÚZSVM 350 000,- 
5 KFA 8 000,- 

 Celkem 15 950 000,- 

Uvedené náklady jsou pouze kalkulační, skutečný finanční objem bude závislý na 
reálných počtech odebraných certifikačních služeb a skutečné potřebě 
kvalifikovaných časových razítek. Případný nulový odběr certifikačních služeb 
není neplněním smlouvy ani nezakládá nárok na penalizaci zadavatele (ve 
smlouvě označen jako „Objednatel“). 
 

7. Maximální dohodnutá smluvní cena za roční plnění činí: bez DPH 15 
950 000,- Kč, 

slovy (Patnáct milionů devětsetpadesát tisíc), 

DPH (v aktuální zákonné výši) 20  % 3 190 000,- Kč, 
slovy (Tři miliony stodevadesát tisíc), 

včetně DPH 19 140 000,- Kč, 

slovy (Devatenáct milionů stočtyřicet tisíc), 

 
8. Platby za poskytované služby budou realizovány dle následujícího harmonogramu 

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

 
 Harmonogram plateb 

Poř.č. Druh platby Kč bez DPH Termín 
1 Za skutečně odebrané certifikační služby v 

uplynulém měsíci 
Podle počtu odebrané 
certifikační služby 

Měsíčně 

2    
    

Pozn.: V případě velkého množství položek (více jak 10 řádků) bude Harmonogram plateb uveden v příloze 
návrhu smlouvy, a to včetně dodaného množství každé položky, a jednotkové ceny dodávky (zboží) či služby. 

 
9. Právo fakturovat předmět plnění vzniká po jeho převzetí a potvrzení dodacího listu, 

předávacího/přejímacího protokolu nebo akceptačního protokolu aj. – dále též jen 
„dodací doklady“ o dodávce či službě oprávněným zástupcem Objednatele v místě 
plnění. 
 Pozn.: Věcně příslušný název dokladu bude uveden v návrhu smlouvy. 

 
10. Vystavený daňový doklad/ faktura musí obsahovat: 

a) rozpis položek předmětu plnění přesně dle smlouvy, 
b) uvedení jejich jednotkových cen,  
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c) zakázkové číslo smlouvy,  
d) úplné bankovní spojení dodavatele včetně zejména čísla účtu, 
e) veškeré náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
f) náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku. 

 
11. Společně s fakturou – daňovým dokladem je Zhotovitel povinen předložit dodací 

doklad, který musí obsahovat jednoznačné označení dodávky či služby, a to včetně 
přesných názvů položek, jejich počet, jednotkové ceny, značku (výrobce), typ, 
výrobní čísla a u nehmotného majetku čísla licencí. Originál dodacího dokladu 
připojený k faktuře musí být s předepsanými jmény zástupců obou smluvních stran 
a musí být těmito zástupci vlastnoručně čitelně podepsán. 
 

12. Splatnost řádně vystavené faktury – daňového dokladu činí 21 dnů ode dne 
doručení Objednateli. 
 

13. V kalendářním roce, v němž je uskutečňováno plnění, musí být faktura doručena 
Objednateli nejpozději do 15. 12. za služby odebrané do tohoto data, nedohodnou-
li se smluvní strany jinak. Služby odebrané v období 15. – 31.12. kalendářního 
roku budou fakturovány na základě faktury – daňového dokladu v únoru 
následujícího kalendářního roku společně s fakturací služeb odebraných v lednu.. 
 

14. Objednatel má právo fakturu – daňový doklad Zhotoviteli před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li faktura 
nesprávné údaje, chybí-li na faktuře – daňovém dokladu některá z náležitostí, 
chybí-li originál dodacího dokladu nebo obsahuje-li jiné cenové údaje nebo jiný 
druh či množství předmětu plnění než dohodnuté ve smlouvě. Nová lhůta splatnosti 
v délce 21 dnů počne plynout ode dne doručení opravené faktury – daňového 
dokladu Objednateli.  
 

15. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
 

16.  Změnu výše DPH nelze považovat za změnu dohodnutých cen, pokud dojde v 
průběhu realizace ke změnám daňových předpisů, upravujících výši DPH, a to 
v rozsahu aktuální zákonné výše DPH.  

 
17. Platby budou probíhat výhradně v  korunách českých a rovněž veškeré cenové 

údaje budou uvedeny v této měně. 
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Obchodní podmínky 
 
Dodání předmětu plnění smlouvy 
1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění bude nový, nepoužívaný, věcně a právně 

bezvadný a odpovídající právním předpisům a závazným i doporučujícím normám 
platným v České republice. 

 
2. Předmět plnění musí vyhovovat bezpečnostním standardům, jejichž použití je 

obvyklé u obdobných produktů, a musí svou technickou úrovní odpovídat 
zadávacím podmínkám Objednatele v oblasti bezpečnosti a provozu informačních 
a komunikačních technologií. 
 

3. Před uskutečněním předání předmětu plnění bude Zhotovitel prokazatelně 
informovat oprávněného zástupce Objednatele uvedeného ve smlouvě o 
připravenosti k předání. Datum převzetí musí být stanoveno po projednání se 
zástupcem Objednatele tak, aby mezi doručením oznámení o dokončení a datem 
převzetí uplynulo nejméně pět (5) pracovních dní.  
 

4. Dílčí dodávka předmětu plnění a dílčí fakturace se připouští pouze v případě 
uvedení této skutečnosti ve smlouvě.  
 

5. Pokud to není v rozporu s povahou předmětu plnění, musí být ke každému 
funkčnímu celku přiloženy doklady nutné k jeho převzetí a užívání, návod 
k použití a případná další nezbytná dokumentace (např. prohlášení o shodě, atesty, 
prohlášení, že byly použity materiály a technologie v souladu s příslušnými 
zákony a předpisy, prohlášení o respektování enviromentálních požadavků daných 
platnými závaznými předpisy). Veškeré dokumenty uvedené v předchozí větě 
musí být v českém jazyce.  
 

6. Předání předmětu plnění bude doloženo dodacím dokladem podepsaným 
oprávněným zástupcem Objednatele v místě plnění. 
 

7. V případě neposkytnutí nezbytné součinnosti Objednatele lze po vzájemné dohodě 
prodloužit termín plnění smlouvy. Dohoda podle předchozí věty musí být písemná 
a musí formu dodatku k této smlouvě. 

 
 
Přechod vlastnictví a nebezpečí škody 
1. Objednatel se stává vlastníkem hmotných částí předmětu plnění dnem převzetí 

předmětu plnění Objednatelem (tuto variantu Zadavatel preferuje) nebude-li ve 
smlouvě dohodnuto, že Objednatel se stává vlastníkem hmotných částí předmětu 
plnění od data uhrazení smluvené ceny.  

 
2. Objednatel nabývá práva k užívání předmětu plnění (například licenci k užití 

počítačového programu) dnem převzetí předmětu plnění Objednatelem. 
 
3. Objednatel je oprávněn užívat předmět plnění od data jeho protokolárního převzetí 

a nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na Objednatele převzetím tohoto 
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plnění. Za užití předmětu plnění podle předchozí věty se však nepovažuje jeho 
ověřování a testování. 

 
 
Sankce – smluvní pokuta a úrok z prodlení 
1. Do odstavce 1 se doplní všechny navrhované smluvní pokuty definované v Příloze 

č. 2 Výzvy „Specifikace – přehled požadavků“  
2. V případě prodlení Zhotovitele s plněním jakékoliv dalších povinnosti 

neuvedených v odst. 1 v termínu vyplývajícím ze smlouvy či právních předpisů má 
Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: 
pět setin procenta) z celkové ceny měsíčního předmětu plnění včetně DPH za 
každý i započatý den prodlení. 

 
 
3. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury – daňového dokladu 

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. 

 
4.  Jakékoliv omezování výše případných sankcí se nepřipouští. 
 
5. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení svých závazků v rozsahu, 

v jakém je prodlení způsobeno prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany, 
zejména v případě neposkytnutí požadované součinnosti vymezené ve smlouvě.  

 
6. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek 

stanovený smlouvou. 
 
7. Okolnosti vylučující odpovědnost podle § 374 obchodního zákoníku nemají 

v souladu s § 300 obchodního zákoníku vliv na povinnost platit smluvní pokutu.  
 
8. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené ve  smlouvě není dotčeno právo 

smluvních stran na náhradu způsobené škody v plné výši. 
 
Náhrada škody 
1. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené Objednateli porušením 

svých povinností. Zhotovitel odpovídá zejména za škody způsobené porušením 
ustanovení smlouvy, škody způsobené jiným protiprávním jednáním a škody vzniklé 
v důsledku vad plnění. O náhradě škody platí obecná ustanovení obchodního zákoníku. 

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

Ochrana informací 
1. Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude 

v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí a 
dle zákona o veřejných zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez časového 
omezení.  
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2. 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. 

3. Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace: 

a) veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti se 
smlouvou; 

b) informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti 
Objednatele; 

c) veškeré další informace, které budou Objednatelem označeny jako důvěrné ve 
smyslu ustanovení § 152 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů. 

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

a) které je Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

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

c) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím 
těchto informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto 
informace nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů; 

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

e) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 

5. 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 smlouvy. 

6. 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.  

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

8. 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. 

9. Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno na dobu 5 let od 
ukončení smluvního vztahu. 
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10. Závazky vyplývající z tohoto článku včetně závazů vyplývajících z odst. 1 není 
Zhotovitel oprávněn vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit. 

11. V případě, že některá ze smluvních stran poruší některou z povinností 
vyplývajících z tohoto článku, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat 
úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) 
za každý případ porušení. 

 
Ukončení smluvního vztahu   
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to: 

 od data podpisu smlouvy  

2. Smluvní vztah založený smlouvou lze ukončit výpovědí, písemnou dohodou obou 
smluvních stran a dalšími způsoby stanovenými právními předpisy. 

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět písemnou 
výpovědí i bez udání důvodu. V případě výpovědi zaniká smluvní vztah založený 
smlouvou uplynutím 6. měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná 
výpověď doručena druhé smluvní straně.  

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených ve  
smlouvě a dále z důvodů uvedených v zákoně, zejména v případě 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. 

5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v následujících případech: 

a) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele; 
b) Zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník, insolvenční 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 účinky; 

c) zhotovitel bude odsouzen za úmyslný trestný čin; 
d) Zhotoviteli byla odebrána akreditace, která je pro výkon certifikačních služeb 

vyžadována zákonem. 
 

6. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem, které je důvodem pro odstoupení 
smlouvy ze strany Objednatele, se považuje zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s dodáním předmětu plnění o více jak 5 kalendářních dní 
po termínu plnění; 

b) porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady předmětu plnění ve lhůtě 5 
kalendářních dní od jejich oznámení Objednatelem; 

c) realizace předmětu smlouvy v rozporu se smlouvou či právními předpisy;  
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d) nedodržování jiných závazných dokumentů či předpisů Zhotovitelem 
(zejména předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární 
bezpečnost apod.);  

e) jiné porušení povinností Zhotovitele, které nebude odstraněno ani do 10 
kalendářních dní od doručení výzvy Objednatele. 

7. Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem, které je důvodem pro odstoupení 
smlouvy ze strany Zhotovitele, se považuje: 

a) prodlení Objednatele s úhradou faktury – daňového dokladu o více jak 30 
kalendářních dní, přičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením 
dotčen; 

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

8. V případě odstoupení podle článku odst. 6 písm. a), b), d) či e) je po marném 
uplynutí příslušné lhůty Objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, 
a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele.  

9. Objednatel je v případě odstoupení od 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 od smlouvy 
se cena díla snižuje o částky připadající na plnění, která v důsledku odstoupení 
Zhotovitel není povinen provést či poskytnout. V případě úplného či částečného 
odstoupení od smlouvy je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli cenu díla (byla-li 
již uhrazena) sníženou o hodnotu plnění, která nejsou dotčena odstoupením. 

10. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy (kromě jiného) nárok na náhradu 
škody spočívající v náhradě prokazatelných nákladů, které mu vzniknou v 
souvislosti se zajištěním náhradního plnění. 

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

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

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

14. V případě částečného odstoupení od této smlouvy Objednatelem je Zhotovitel 
povinen do 5 pracovních dnů od prokazatelného doručení oznámení o 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.  

15. V případě částečného odstoupení od 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. 
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16. Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé 
smluvní straně, nebo dnem uvedeným v oznámení. 

17. Odstoupení od smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou 
se nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut, ochrany důvěrných 
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 je povinen zajistit, aby předmět plnění dle smlouvy byl bez právních 
vad, zejména aby nebyl zatížen žádnými právy třetích osob, z nichž by pro 
Objednatele vyplynul jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí 
strany nebo která by jakkoliv omezovala užití předmětu plnění. V případě 
porušení tohoto závazku je Zhotovitel v plném rozsahu odpovědný za případné 
následky takového porušení, přičemž právo Objednatele na případnou náhradu 
škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.   

2. Jsou-li součástí předmětu plnění podle 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. 

5. V případě, že předmět plnění podle smlouvy nebude Zhotovitelem dokončen nebo 
předán Objednateli včas nebo dojde k částečnému odstoupení od smlouvy ze 
strany Objednatele, 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 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 ve smlouvě. 
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9. Cena předmětu plnění podle smlouvy zahrnuje i odměnu za poskytnutí licence k 
užití Licencovaných materiálů, které budou jeho součástí. 

10. Je-li k užití předmětu plnění dle smlouvy nezbytná instalace volně šiřitelného 
software (tzv. freeware), platí následující ujednání: 

a) Zhotovitel je povinen nejpozději při předání předmětu plnění Objednateli 
zpracovat a předložit Objednateli přehled volně šiřitelného software s uvedením 
autora (poskytovatele), licenčního modelu a případných omezení, která se na 
užívání takového software vztahují. Přehled podle předchozí věty musí být 
přiložen k předávacímu protokolu.  

b) Zhotovitel odpovídá za vady předmětu plnění včetně volně šiřitelného software 
stejně, jako by volně šiřitelný software dodával Zhotovitel. Zhotovitel zejména 
odpovídá za funkčnost předmětu plnění jako celku a použitelnost předmětu 
plnění jako celku pro účely vyplývající ze smlouvy a jejích příloh. 

c) Zhotovitel odpovídá za to, že po celou dobu trvání licence k Licencovaným 
materiálům bude Objednatel oprávněn bezplatně užívat volně šiřitelný software 
v rozsahu nezbytném k plnému využití předmětu plnění dle smlouvy. Zhotovitel 
je povinen nahradit Objednateli veškeré škody a náklady, které by mohly 
vzniknout v důsledku uplatnění práv třetích osob souvisejících s volně 
šiřitelným software, který je nezbytný k užití předmětu plnění dle smlouvy. 

11. Pokud je součástí předmětu plnění dle smlouvy dodávka software který je 
dodáván společně s hardware, například firmware nebo tzv. OEM software, platí 
následující ujednání: 

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci k užití software dodávaného spolu 
s hardware ve stejném rozsahu, v jakém Zhotovitel poskytuje licenci k vlastním 
standardním produktům nebo samostatně dodávaným produktům třetích stran. 
Odměna za poskytnutí licence je v takovém případě součástí ceny hardware, se 
kterým je software dodáván. 

b) Zhotovitel odpovídá za vady software dodávaného spolu s hardware ve stejném 
rozsahu, v jakém odpovídá za vady předmětu plnění jako celku.  

c) Zhotovitel odpovídá za to, že je oprávněn poskytnout Objednateli licenci k 
software dodávanému spolu s hardware.  

Rozhodné právo, řešení sporů 
1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. 

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

3. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající ze smlouvy nebo z jejího 
porušení, ukončení nebo neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy České 
republiky. 
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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 v prvním stupni 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. Zhotovitel poskytuje na předmět plnění specifikovaný ve smlouvě záruku v délce 

trvání dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne převzetí dokončeného a funkčního 
předmětu plnění Objednatelem.  

2. Zhotovitel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění 
do 3 pracovních dnů od prokazatelného nahlášení vady. Lhůta stanovená 
v předchozí větě platí, pokud není v záručních podmínkách stanovena lhůta kratší. 
Zhotovitel je povinen vady odstranit opravou, výměnou nebo opětovným 
provedením vadné části předmětu plnění nebo jiným způsobem stanoveným 
právními předpisy podle volby Objednatele.  

3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady předmětu plnění nebo 
nahrazením vadného předmětu plnění shodným předmětem plnění novým, 
bezvadným ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun 
českých) za každý případ porušení.  

4. Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve lhůtě uvedené v odst. 2 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.  

5. Zhotovitel v rámci záruky 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 ze 
smlouvy a jejích příloh.  

6. 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. 
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7. 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. 

8. 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. 

9. Právy vyplývajícími z tohoto článku nejsou dotčena ani omezena práva 
Objednatele z odpovědnosti za vady vyplývající z právních předpisů. 

Změny smlouvy  
Smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit před termínem uvedeným v odst. 3 části „Ukončení smluvního vztahu“  smlouvy pouze 
dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými 
zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná. 

 
Zvláštní podmínky 
(uložené Usnesením vlády č.465/2010- Metodika pro nákup kancelářské výpočetní 
techniky) 
 
Zhotovitel se zavazuje, že v případě ukončení smluvního vztahu zajistí technickou 
podporu  

a) vydaných certifikátů minimálně po dobu jejich platnosti,   
b) vydaných kvalifikovaných časových razítek, včetně zajištění jejich 

přerazítkování, aby bylo možno plně ověřit jejich platnost po dobu 10 let ode 
dne jejich vydání. 

  
Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 
 
2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva ani převést povinnosti vyplývající ze 

smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
 
3. V případě, že by některé ustanovení smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné 

či neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené 
ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu 
neplatného či neúčinného ustanovení. 

 
4. Nedílnou součástí smlouvy jsou její následující přílohy: 

Příloha 1 ….. 
Příloha 2 ….. 

 
5. V případě rozporu smlouvy a jejích příloh mají vždy přednost ustanovení smlouvy. 
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6. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.  

 
7. Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně vzájemných vztahů, 

které upravuje, a nahrazuje veškerá předcházející ujednání a dohody v této 
předmětné věci, ať už ústní či písemné. 
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Příloha č. 2 

SPECIFIKACE - PŘEHLED POŽADAVKŮ 
Specifikace předmětu VZ 

I. Zajištění certifikačních služeb 

a) Pořízení a výdej certifikátů  

1) Podle zákona č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o elektronickém podpisu), příslušných prováděcích předpisů a  v 
souladu s potřebami, záměry a provozovanými systémy zajistit akreditovaným 
poskytovatelem certifikačních služeb vydávání následujících certifikátů pro potřeby 
resortu MF: 
 

a. Osobní - zaměstnanecké certifikáty, prvotní i následné 
i. kvalifikované certifikáty, 

ii. komerční certifikáty,  
iii. případně i produkty umožňující současný výdej kvalifikovaného i komerčního 

certifikátu na jednu žádost.  
  

b. Systémové, serverové nebo aplikační certifikáty, prvotní i následné 
i. kvalifikované systémové certifikáty, 

ii. komerční serverové certifikáty. 
 

c. osobní i serverové komerční certifikáty pro zajištění služeb spojených 
s poskytováním kvalifikovaných časových razítek. 

 
2) Předmětem nabídky musí být vymezení garantovaných cen na pořízení certifikátů 

uvedených v bodě 1) písmeno a) až c).  
 

3) V případě, že bude možné podle písmena a) bod iii. vydáván komerční certifikát 
současně s kvalifikovaným certifikátem, požaduje se umožnit jejich společný výdej 
v rámci jedné žádosti, včetně fixace garantovaných cen za tento produkt. 
 

4) Další požadavky spojené s výdejem certifikátů 
a. Vydávání certifikátů  

i. musí být prováděno pomocí klientských registračních autorit umístěných 
v zadavatelem stanovených lokalitách a provozovaných pracovníky zadavatele,  

ii. musí být zajištěno minimálně v pracovní dny a v době od 8:00 – 19:00, 
iii. musí být realizováno max. do 20 minut od zahájení procesu vydávání 

příslušnému zaměstnanci bez nutnosti jakékoli předchozí registrace, 
iv. lze provést u prvotních certifikátů jen na základě žádosti uživatele, potvrzené 

oprávněnou osobou objednatele, 
v. u následných certifikátů, vzdáleně uživatelem na základě jeho ověření platným 

dříve vydaným certifikátem,  
vi. Certifikáty jsou standardně vydávány s kryptovacím algoritmem SHA2, 

výjimečně na základě odůvodněné žádosti zadavatele, musí být umožněno 
vydat komerční serverový certifikát s kryptovacím algoritmem SHA1, 

vii. Generování klíčových párů u osobních certifikátů probíhá vždy na uživatelově 
čipové kartě, 

viii. Pro účely hodnocení se požaduje k bodům ii. a iii. stanovit SLA (v hodinách a 
minutách) 
1. celková nedostupnost za rok 
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2. maximální jednorázová garantovaná doba nepřetržité nedostupnosti, 
ix. Jakékoli plánované odstávky systému musí být smluvně garantovány mimo 

pracovní dny. 
 

b. Doprovodné služby: 
i. úprava obecných generátorů žádostí o kvalifikované certifikáty a komerční 

certifikáty (osobní zaměstnanecké certifikáty) s předdefinováním položek 
O=Organizace,  OU=Organizační jednotka (vícenásobná položka) a 
T=Pracovní titul dle požadavků zadavatele sdělených vybranému uchazeči před 
podpisem smlouvy + integrace do prostředí Intranetu zadavatele, 

ii. dodávka řešení pro uložení osobních zaměstnaneckých certifikátů (včetně 
následných) na čipové karty s technologií .NET vydávané a používané 
zadavatelem, 

iii. interface pro spolupráci registračních autorit (certifikačních služeb) 
s resortními aplikacemi pro správu čipových karet a vnitřními adresářovými 
službami pro umožnění správy čipových karet a vedení přehledu o vydaných 
certifikátech.  

iv. Realizaci obou předchozích bodů (tj. ii. a iii.) této části b. Doprovodné služby 
požaduje zadavatel předvést v rámci jednacího řízení v termínu a způsobem 
dohodnutým v jednacím řízení. Neúspěšné předvedení je důvodem pro 
neuzavření smlouvy, 

v. zasílání reportů o vydaných certifikátech, 
vi. umožnění automatického stahování CRL, 

vii. dodávka SW řešení umožňujícího kontrolu a správu vydaných certifikátů 
v souladu s § 17 odst. 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu 
spisové služby, a to včetně možnosti zneplatnění certifikátu oprávněným 
zástupcem zadavatele 

viii. spolupráce vybraného uchazeče na zpracování návodů a postupů směřujících 
k vydání a instalaci certifikátů 

ix. zajištění testovacího prostředí 
x. umožnění testování v ostrém prostředí 

xi. Statistiky odběru po jednotlivých uživatelích (za jednotlivé objednatele - 
fakturační místa) 

c. Ceny všech výše uvedených doprovodných služeb musí být zahrnuty v jednotkové 
nabídkové ceně certifikátů 

 
b) Klientská registrační autorita 

Je určena pro výdej certifikátů uvedených v bodě I. a) odst. 1, pro pracovníky resortu MF, 
je integrována do systému PKI resortu MF a je provozována určenými pracovníky resortu 
MF, kteří jsou proškoleni uchazečem.  
Klientská registrační autorita (též „RA“) musí být schopna, na základě dat dodaných ze 
systému PKI MF, umožnit vygenerování žádosti o příslušný certifikát a zajistit jeho 
vydání příslušným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a nahrání na 
příslušný nosič. V případě osobních certifikátů se generuje a ukládá vždy na čipovou kartu 
uživatele.  
Operátoru klientské registrační autority musí být umožněno, na základě požadavku 
zaměstnavatele, který vydání povolil, provést revokaci certifikátů, i bez vědomí či 
souhlasu či spolupráce osoby (např. sdělení hesla pro zneplatnění), jíž byl certifikát vydán.  
Z bezpečnostního hlediska se požaduje, aby autentizace operátora klientské registrační 
autority vůči akreditovanému poskytovateli certifikačních služeb a k podpisu žádosti o 
vydání certifikátu byla prováděna výhradně příslušnými k tomu určenými komerčními 
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certifikáty operátora registrační autority umístěnými na bezpečném HW prostředku 
dodaném uchazečem, autentizace pouze uživatelským jménem a heslem se nepřipouští. 
1) Zřízení a provoz registračních autorit 

a. Uchazeč zřídí a zajistí funkčnost provozu minimálně 27 ks RA, s  možným i 
krátkodobým navýšením jejich počtů, podle reálné potřeby resortu MF.  

b. RA budou provozovány ve stanovených lokalitách, musí však být zajištěna 
jejich funkčnost pro operativní výjezdy do jiných lokalit. 

c. RA musí umožnit výdej potřebného certifikátu pro libovolného uživatele 
z resortu MF. 

d. Součástí dodávky jedné RA musí být prvotní vyškolení dvou operátorů, a 
zajištění následných školení při změnách nebo doplnění operátorů. 
 

2) Součástí nabídky uchazeče je stanovení jednotkové ceny jedné RA (ta zahrnuje 
dodávku licencí, potřebného HW a SW, vyškolení dvou operátorů a zprovoznění RA) 
a jednotkovou cenu za zajištění následného školení jednoho operátora, pokud nejsou 
náklady na zřízení a provoz registračních autorit zahrnuty v nabízené jednotkové ceně 
certifikátu. 

c) Kvalifikovaná časová razítka 

1) Pro vydávání razítek zadavatel požaduje po uchazeči stanovit pro dostupnost služby 
v režimu 365 x 24 (do této doby nebudou započítány plánované odstávky nahlášené 
minimálně 7 dní předem) SLA (v hodinách a minutách) takto: 

a) Celková nedostupnost za rok 
b) Maximální garantovaná doba nepřetržité nedostupnosti 

2) Pro případ nedodržení garantované dostupnosti služby, uvedené v odstavci 1, o více 
než 1 hod/kalendářní rok požaduje zadavatel po uchazeči, aby navrhl výši své 
jednorázové smluvní pokuty a dále výši smluvní pokuty za každou další hodinu. Výše 
pokuty se uvádí v korunách českých. 

3) Z bezpečnostního hlediska zadavatel požaduje, aby autentizace žadatele o 
kvalifikované časové razítko u serveru TSA byla prováděna výhradně komerčními 
osobními nebo serverovými certifikáty, autentizace pouze uživatelským jménem a 
heslem se nepřipouští.    

4) Zadavatel požaduje po uchazeči stanovit SLA pro garantovanou minimální 
propustnost poskytování časových razítek tj. počet ks razítek za 1sekundu.  

5) Pro případ nesplnění definované propustnosti uvedené v odstavci 4 požaduje zadavatel 
po uchazeči, aby navrhl výši své jednorázové smluvní pokuty a dále výši smluvní 
pokuty za každé další (opakované) porušení. Výše pokuty se uvádí v korunách 
českých. 

6) Zadavatel požaduje zajistit důvěryhodnost dokumentů (v souladu s požadavky zákona 
o elektronickém podpisu) opatřených kvalifikovaným časovým razítkem; uchazeč 
zajistí pravidelné přerazítkování (tzv. archivaci) vydaných kvalifikovaných časových 
razítek pro zadavatele tak, aby každé razítko vydané po datu uzavření smlouvy bylo 
plně ověřitelné po dobu 10 let od jeho vydání (např. pokud platnost elektronické 
značky poskytovatele certifikačních služeb, kterým je razítko podepsáno, činí 3 roky, 
zajistí uchazeč ověřitelnost dokumentu vydáním prvotního a minimálně tří následných 
zřetězených razítek). Zadavatel dále požaduje, aby Všechna vydaná kvalifikovaná 
časová razítka (prvotní i zřetězená) obkládal a spravoval uchazeč ve svých interních 
systémech, bez nutnosti interakce uživatelů 

7) cena všech následných zřetězených razítek k původnímu razítku musí být vyjádřena 
v jednotkové ceně prvotního razítka, 
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8) Zadavatel požaduje po uchazeči, aby navrhl výši své jednorázové smluvní pokuty při 
nedodržení povinností uvedených v  odstavci 6, a dále výši smluvní pokuty za každé 
další (opakované) porušení. Výše pokuty se uvádí v korunách českých. 

9) Zadavatel požaduje po uchazeči realizovat a zpřístupnit webovou aplikaci pro ověření 
stavu razítka (platné, bylo/nebylo přerazítkováno, stažení razítka i všech dalších 
zřetězených razítek). Realizaci webové aplikace požaduje zadavatel předvést v rámci 
jednacího řízení v termínu a způsobem dohodnutým v jednacím řízení. Neúspěšné 
předvedení je důvodem pro neuzavření smlouvy. 

10) Zadavatel požaduje po uchazeči umožnit vzdálený přístup do interního systému 
uchazeče či zasílat dohodnutým způsobem statistiky odběru razítek po jednotlivých 
uživatelích autentizujících se komerčními certifikáty (za jednotlivé objednatele - 
fakturační místa). 

11) Zadavatel požaduje po uchazeči zřízení testovacího prostředí. 
12) Zadavatel požaduje po uchazeči umožnit testování odběru razítek v ostrém prostředí. 
13) Jakékoli plánované odstávky systému musí být smluvně garantovány mimo pracovní 

dny. 
14) Nabídková cena bude stanovena za 1 ks razítka v Kč bez DPH v pásmech odběru 

uvedených v Příloze č. 1 Platební a obchodní podmínky Výzvy. Náklady na realizaci 
požadavků uvedených v odstavci 1 až 8 písmene c) budou promítnuty a tedy součástí 
jednotkové ceny kvalifikovaného časového razítka. 

d) Další požadavky 
  

1) Úhrady za poskytované certifikační služby budou vždy účtovány podle jednotlivých 
objednavatelů - fakturačních míst (v současné době 5 subjektů), jejichž pracovníkem 
jsou služby využívány (tj. podle položky „O“ příslušného certifikátu). 

2) Dodávka předmětu VZ, včetně implementace musí být zajištěna tak, aby nejpozději od 
1. 12. 2012 bylo možno využívat poptávané certifikační služby v rutinním provozu a 
od 15. 11. 2012 ve zkušebním provozu. 

3) Podmínkou pro uzavření smlouvy je praktické předvedení požadované funkčnosti 
registrační autority, včetně vydání testovacích certifikátů a služeb spojených 
s vydáváním a dlouhodobou „archivací“ vydaných časových razítek v prostředí resortu 
MF. 

    
e) Kalkulační podklady 

 
1) Průměrný počet odebraných razítek v uplynulé období činil cca 1.700.000 ks za měsíc. 
2) Průměrný počet odebraných kvalifikovaných osobních certifikátů v uplynulé období 

činil cca 7 000 ks za rok. 
3) Průměrný počet odebraných komerčních osobních certifikátů v uplynulé období činil 

cca 400 ks za rok. 
4) Průměrný počet odebraných komerčních serverových certifikátů v uplynulé období 

činil cca 250 ks za rok. 
5) Průměrný počet odebraných kvalifikovaných systémových certifikátů v uplynulé 

období činil cca 15 ks za rok. 

f) Stávající lokality kde jsou umístěny klientské registrační autority 
 

A. Ministerstvo financí a Kancelář finančního arbitra 
1) Ministerstvo financí České republiky, Letenská 15, 118 10  PRAHA 1 
 

B. Pracoviště Daňové (Finanční) správy České republiky 
2) Generální finanční ředitelství, Lazarská 7, 117 22  PRAHA 1 
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3) Finanční ředitelství pro hl. město Prahu, Štěpánská 28, 111 21 PRAHA 1 
4) Finanční ředitelství v Praze, Žitná 12, 120 00 PRAHA 2 
5) Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, Velká hradební 61, 400 21 ÚSTÍ NAD 

LABEM-MĚSTO 
6) Finanční ředitelství v Plzni, Hálkova 14, 305 72 PLZEŇ 3  
7) Finanční ředitelství v Českých Budějovicích, Mánesova 3a, 371 87 ČESKÉ 

BUDĚJOVICE 
8) Finanční ředitelství v Hradci Králové, Horova 17, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 
9) Finanční ředitelství v Brně, nám. Svobody 4, 602 00 BRNO-STŘED 
10) Finanční ředitelství v Ostravě, Na Jízdárně 3, 709 00 MORAVSKÁ OSTRAVA A 

PŘÍVOZ 
 
C. Pracoviště Celní správy České republiky 

11) Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96, PRAHA 4 
12) Celní ředitelství Ostrava,  Nám.Sv.Čecha 8, 70209 OSTRAVA 
13) Celní ředitelství Brno - Koliště 21, 601 44 Brno   
14) Celní ředitelství Hradec Králové - Bohuslava Martinů 1672/8a, 501 01 Hradec 

Králové 
15) Celní ředitelství Praha - Washingtonova 7, 113 54  PRAHA 1 
16) Celní ředitelství Ústí nad Labem - E. Krásnohorské 2378/2, 440011 Ústí nad 

Labem 11 
17) Celní ředitelství České Budějovice - Kasárenská 6, 370 21 České Budějovice 
18) Celní ředitelství Olomouc - Blanická 19, 772 71 Olomouc 
19) Celní ředitelství Plzeň - Antonína Uxy 11, P.O. BOX 88, 301 32  Plzeň 
 

D. Územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
20) ÚZSVM Územní pracoviště v hlavním městě Praze - Rašínovo nábřeží 390/42, 128 

00 Praha 2 
21) ÚZSVM Územní pracoviště Střední Čechy - nám. Republiky 3, 110 00  Praha 1 
22) ÚZSVM Územní pracoviště Ústí nad Labem - Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad 

Labem 
23) ÚZSVM Územní pracoviště Hradec Králové Horova 180, 502 06 Hradec Králové 
24) ÚZSVM Územní pracoviště České Budějovice Prokišova ul. 1202/5, 371 03 České 

Budějovice 
25) ÚZSVM Územní pracoviště Plzeň Radobyčická 14, 306 04 Plzeň 
26) ÚZSVM Územní pracoviště Ostrava Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice 
27) ÚZSVM Územní pracoviště Brno Orlí 27, 601 70 Brno 
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Příloha č. 3 
Osnova pro zpracování nabídky a hodnotící kritéria 

 
I. Osnova pro zpracování nabídky 

Pro jednotné zpracování nabídky zadavatel požaduje, aby nabídka dodavatele byla 
řazena v souladu s následujícím členěním: 

1. Splnění kvalifikace podle bodu III. Výzvy 
2. Prohlášení uchazeče – uchazeč uvede své kontaktní údaje a kontaktní údaje 

osoby pověřené zastupováním uchazeče v této veřejné zakázce a prohlášení, že 
všechny údaje uvedené v nabídce odpovídají skutečnosti a uchazeč je připraven 
je splnit. Prohlášení bude podepsáno zástupci statutárního orgánu uchazeče. 

3. Popis realizace požadavků na zajištění certifikačních služeb v souladu 
s požadavky uvedenými v Příloze č. 2 výzvy. 

4. Návrh smlouvy. 
5. Podklady pro hodnocení nabídky doplněné do tabulky uvedené v Příloze č. 5 

výzvy.  
6. Doklady  -  dle bodu VIII. výzvy. 
7. Další dokumenty. 

Tato osnova platí pro podání pracovních verzí nabídek jednotlivých uchazečů, v případě více uchazečů i pro 
podání závěrečné nabídky vybraným uchazečem.  

II. Hodnotící kritéria pro hodnocení předběžných nabídek jednotlivých 
uchazečů: 

A. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická 
výhodnost nabídky a zajištění dostupnosti služeb. 

Dílčími hodnotícími kritérii jsou: 
a) Jednotlivé nabízené jednotkové ceny .................................................50 % 

1. Vydávané certifikáty  
Jednotková cena bez DPH podle výdeje Pořadové 

číslo Typ (název) certifikátu 
Za prvotní výdej Za následný výdej 

1 
Osobní kvalifikovaný (podpisový) 
certifikát 

2 Osobní komerční (autentizační) certifikát 
3* Společný výdej osobního 

kvalifikovaného a komerčního certifikátu 
4 Kvalifikovaný systémový certifikát 
5 Komerční serverový certifikát 

6** Osobní komerční certifikát, vydávaný 
výhradně pro odběr časových razítek 

7** Komerční serverový certifikát, vydávaný 
výhradně pro odběr časových razítek 

* Uvádí se, pouze pokud dodavatel takový produkt poskytuje. Pokud takový produkt dodavatel neposkytuje, 
nebo nemá samostatně oceněn, použije se pro hodnocení součet jednotkových cen kvalifikovaného a 
komerčního certifikátu. 
** Uvádí se, pouze pokud dodavatel, výhradně pro tyto účely, poskytuje takový produkt za zvýhodněnou 
cenu. Pokud takový produkt dodavatel neposkytuje, nebo nemá samostatně oceněn, použije se pro hodnocení 
jednotková cena příslušného typu komerčního certifikátu.   
2. Vydávaná časová razítka v jednotlivých pásmech  

Pořadové 
číslo 

Od počtu ks razítek Do počtu ks razítek Cena bez DPH za ks 

1 1 100.000  
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2 100.001 500.000  

3 500.001 1.000.000  

4 1.000.001 1.500.000  

5 1.500.001 2.500.000  

6 2.500.001 3.500.000  

7 3.500.001 5.000.000  

8 5.000.001 neomezeno  
Jednotková cena časového razítka musí zahrnovat i náklady na jeho automatickou archivaci a požadované 
služby s tím spojené  
3. Zřízení a provoz klientské registrační autority 

Cena za 1 ks 
Pořadové 
číslo 

Položka Prvotní zřízení a 
implementace 

Roční provozní náklady 
(maintenance) 

1 Licence  
2 HW  
3 SW  
4 Prvotní školení   x

5 
Následná školení při 
změně operátora  

x
 

Zde se uvede rozpis jednotlivých položek, HW, SW, včetně případných nákladů na školení operátorů pro 
jednu klientskou registrační autoritu. V případě, že je cena za zřízení a provoz klientské registrační autority 
zahrnuta v jednotkové ceně certifikátu, uvede se nulová hodnota nákladů.  
4. Navrhované smluvní pokuty za nezajištění důvěryhodnost dokumentů, tj. pokud 

vydané kvalifikované časové razítko plně ověřitelné po dobu 10 let od jeho vydání  

Typ smluvní pokuty za nedodržení závazku  Pořadové 
číslo plné ověřitelnosti kvalifikovaného časového razítka po 

dobu 10 let od jeho vydání 

Kč za jedno 
porušení 

1 za každý jednotlivý případ porušení závazku 

b) zajištění dostupnosti služeb........................................ 40 % 
1. SLA garance dostupnosti služeb pro výdej certifikátů v čase požadovaném ve 

specifikaci 

Dostupnost výdeje certifikátů Pořadové 
číslo Typ (název) SLA 

V hodinách 
a minutách 

1 maximální garantovaná celková nedostupnost za rok 

2 maximální garantovaná doba nepřetržité nedostupnosti   
Jednotlivé údaje se uvádí v hodinách, případně i minutách 
 

2. SLA garance dostupnosti služeb pro nepřetržitý výdej kvalifikovaných časových 
razítek 

Dostupnost výdeje časových razítek (365x24) Pořadové 
číslo Typ (název) SLA 

V hodinách a 
minutách 

1 maximální garantovaná celková nedostupnost za rok 
2 maximální garantovaná doba nepřetržité nedostupnosti   

Jednotlivé údaje se uvádí v hodinách, případně i minutách 
  

3. Navrhované smluvní pokuty za nedodržení SLA garance dostupnosti služeb pro 
nepřetržitý výdej kvalifikovaných časových razítek 

Pořadové Typ smluvní pokuty za nedodržení SLA Kč za jedno 
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číslo Překročení nedostupnosti porušení 
1 o více než 1 hod/kalendářní rok 

2 za každou další hodinu    
 

c) zajištění propustnosti služeb........................................ 10 %  
1. SLA garance minimální propustnost poskytování časových razítek tj. počet ks/s 

Pořadové 
číslo Typ (název) SLA 

počet ks/s 

1 maximální garantovaná propustnost 
 
2. Navrhované smluvní pokuty za nedodržení SLA garance propustnosti počet ks 

kvalifikovaných časových razítek za 1sekundu 

Typ smluvní pokuty za nedodržení SLA Pořadové 
číslo Nesplnění definované propustnosti 

Kč za jedno 
porušení 

1 za první nesplnění definované propustnosti  

2 za každé další nesplnění definované propustnosti   
V. C. Způsob hodnocení pracovních verzí nabídek 
 
Ad a) (Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou za 1 ks získává bodovou hodnotu 100, další 

nabídky bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru nabídkové ceny 1 
ks nabídky s nejnižší nabídkovou cenou k nabídkové ceně za 1 ks hodnocené nabídky 
vynásobeno vahou v %.  
U smluvních pokut - nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou za jedno porušení získává 
bodovou hodnotu 100, další nabídky bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a 
poměru nabídkové ceny za jedno porušení s cenou nejvyšší nabídkovou cenou 
vynásobeno vahou v %.  
Hodnotí se každý ukazatel samostatně. Výsledné hodnocení kritérií bodu a) se stanoví 
na základě součtu všech dosažených hodnot. Pořadí se stanoví sestupně od nejvyšší 
celkově dosažené hodnoty k nejnižší. 

 
Ad b) (Nabídka s nejnižší nabídkovou délkou termínu nedostupnosti či maximální 

garantované doby nepřetržité nedostupnosti získává bodovou hodnotu 100, další 
nabídky bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru nejnižší nabízené 
délky termínu nedostupnosti či maximální garantované doby nepřetržité nedostupnosti 
k nabízené délce termínu nedostupnosti či maximální garantované doby nepřetržité 
nedostupnosti hodnocené nabídky vynásobeno vahou v %.  
U smluvních pokut - nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou za jedno porušení získává 
bodovou hodnotu 100, další nabídky bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a 
poměru nabídkové ceny za jedno porušení s cenou nejvyšší nabídkovou cenou 
vynásobeno vahou v %.  
Hodnotí se každý ukazatel samostatně. Výsledné hodnocení kritérií bodu b) se stanoví 
na základě součtu všech dosažených hodnot. Pořadí se stanoví sestupně od nejvyšší 
celkově dosažené hodnoty k nejnižší. 
 

Ad c) Nabídka s nejvyšší hodnotou minimální garantované propustnosti poskytování 
časových razítek (za sekundu) získává bodovou hodnotu 100, další nabídky bodovou 
hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru nabízené hodnoty minimální 
garantované propustnosti poskytování časových razítek (za sekundu) hodnocené 
nabídky k nejvyšší minimální garantované propustnosti poskytování časových razítek 
(za sekundu) vynásobeno vahou v %.  
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U smluvních pokut - nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou za jedno porušení získává 
bodovou hodnotu 100, další nabídky bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a 
poměru nabídkové ceny za jedno porušení s cenou nejvyšší nabídkovou cenou 
vynásobeno vahou v %.  
Hodnotí se každý ukazatel samostatně. Výsledné hodnocení kritérií bodu c) se stanoví 
na základě součtu všech dosažených hodnot. Pořadí se stanoví sestupně od nejvyšší 
celkově dosažené hodnoty k nejnižší. 

 
Celkové hodnocení se stanoví na základě součtu všech dosažených hodnot dílčích hodnocení 

podle bodů ad a) až ad c). Pořadí se stanoví sestupně od nejvyšší celkově dosažené 
hodnoty k nejnižší, tj. první v pořadí je uchazeč s nejvyšší celkově dosaženou 
hodnotou.  

 
Na základě výsledků celkového hodnocení bude probíhat druhá a třetí fáze 
jednacího řízení bez uveřejnění s uchazečem, který se umístil první v pořadí. 
druhá a třetí fáze jednání bude probíhat podle Jednacího řádu - scénáře 
uvedeného v příloze 4 Výzvy.   
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Příloha č. 4 
 

Jednací řád a scénář průběhu JŘBU 
 

Způsob a zásady jednání, bude-li jednání vedeno s více uchazeči 

1) Jednání s více uchazeči bude vedeno ve všech fázích ústně na základě osobního 
jednání v prostorách zadavatele. O všech výsledcích bude pořízen písemný protokol 
podepsaný zástupci všech zúčastněných stran. 

2) Za zadavatele se všech jednání vždy musí účastnit minimálně 2 zástupci pověření 
zadavatelem. Maximální počet osob účastnících se jednání z pověření zadavatele je 
stanoven na 9. 

3) Maximální počet osob účastnících se jednání za každého jednoho uchazeče je 
stanoven na 3. Počet účastníků jednání za uchazeče oznámí uchazeč s dostatečným 
časovým předstihem před stanoveným termínem jednání, nejpozději však 24 hodin 
před jednáním. 

4) V případě jednání s více uchazeči je možné sdělovat uchazeči údaje týkající se 
podmínek a návrhů uvedených jiným uchazečem jen s jeho předchozím souhlasem. 

5) Souhlas se sdělením údajů druhému uchazeči může být udělen uchazečem v písemné 
formě a bude přiložen k zápisu z jednání.  

6) Jednání mimo stanovený rámec není možné. 

7) Nejvyšší počet možných jednání není stanoven.  

8) Celkem se uskuteční tři fáze jednání, přičemž minimálně v první fázi bude jednáno se 
všemi uchazeči dohromady. V druhé fázi bude jednáno s každým uchazečem zvlášť.  

9) Na základě jednání bude upřesněno plnění veřejné zakázky v souladu s § 34, odst. 4 
zákona, ale nesmí dojít k porušení ochrany důvěrných informací, popř. obchodního 
tajemství. 

10) Všechna jednání budou probíhat v určené lokalitě Centrálního zadavatele – 
Ministerstva financí v Praze. 

11) První jednání proběhne v souladu s ustanoveními článku VI. Výzvy za účasti 
pověřených zástupců zadavatele a uchazečů. 

12) Zástupci uchazečů se prokáží platným pověřením k jednání. 

13) Ze všech jednání je vyloučena přítomnost jakékoliv třetí strany, široké veřejnosti nebo 
kohokoliv jiného než pověřených zástupců zadavatele a uchazečů. 

14) Pro kontakt s dodavateli je určen Ing. Luděk Novotný, tel. 257042978 e-mail: 
Ludek.Novotny@mfcr.cz. 

 
A. První fáze jednání 

 

1. Jednání - společné - Prohlídka místa 
1) Prezence přítomných, 
2) představení přítomných, 
3) úvod – zdůvodnění Centralizované zadávání a JŘBU, 
4) organizace postupu JŘBU, předpokládaný harmonogram, způsob jednání 

a hodnocení, pověření zástupci Centrálního zadavatele, 

mailto:Ludek.Novotny@mfcr.cz�
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5) Prohlídka místa pro seznámení s prostředím resortu MF, v němž má být 
požadované řešení provozováno a ujasnění technické specifikace 
požadovaných služeb,  

6) žádost o podání pracovní verze nabídek v rozsahu Přílohy č. 3 Výzvy,  
7) stanovení termínu pro doručení pracovní verze nabídek, včetně a 

cenových návrhů, a to v rozsahu Přílohy č. 3 Výzvy, doplněné o 
požadované hodnoty v příslušné tabulce (Příloha č. 5). 
 

2. Jednání  
a) společná část - předání pracovní verze nabídky 

1) Předání pracovní verze nabídky v řádně uzavřené obálce  
2) otevírání obálek a formální kontrola jejich obsahu,  
3) podání pracovní verze nabídky na tomto jednání, je podmínkou dalšího 

jednání s uchazečem. 
  
b) uzavřená část  - jednaní zástupců zadavatele - hodnocení  podaných 
pracovních verzí nabídek 

1) Ověření, zda byly splněny základní požadavky stanovené ve výzvě 
(nesplnění je důvodem pro nepostoupení uchazeče do dalšího jednání), 

2) posouzení pracovních verzí nabídek, dle kritérií stanovených v Příloze č. 
3 Výzvy,  

3) vyhodnocení závazných cenových návrhů podaných na základě 
proběhlých jednání 
a. vyhodnocení pracovních verzí nabídek, včetně vyhodnocení cenových 

návrhů a dostupnosti služeb - stanovení pořadí uchazečů. 
b. podpis zápisu z jednání. 

 

3.  Jednání  
a) oddělená část  - jednání s jednotlivými uchazeči (dopoledne) 

1) Projednání pracovních verzí nabídek s jednotlivými uchazeči – upřesnění 
nejasností a sporných bodů, 

2) žádost o písemné vyjádření souhlasu či nesouhlasu s možností 
informovat ostatní uchazeče o podaných cenových návrzích. 
 

b) společná část – vyhodnocení pracovních verzí nabídek 
1) Seznámení s dosaženými výsledky, včetně pořadí jednotlivých uchazečů 

(asi odpoledne), 
2) dotazy/různé, 
3) oslovení uchazeče, který se umístil první v pořadí, k pokračování v 

jednání o finální nabídce 
4) termín dalšího jednání 
5) podpis zápisu z jednání    

        

B. Druhá fáze jednání 
 

4. Jednání - separátní - s uchazečem, který se umístil při hodnocení předběžné 
nabídky první v pořadí 

1) prezence přítomných 
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2) jednání s vybraným uchazečem o finálním znění nabídky, přičemž 
nabídkové ceny uvedené v předběžné nabídce jsou považovány za 
maximální, tj. nelze je již navyšovat.   

3) praktické předvedení požadovaných funkčností  
i. RA, včetně vydání testovacích certifikátů 

ii. Služeb spojených s vydáváním a dlouhodobou „archivací“ 
vydaných časových razítek.  

4) rozhodnutí o akceptaci prezentovaného řešení na základě výsledků 
provedených testů. 

5) v případě, že prezentace řešení nepotvrdí požadované funkčnosti – řešení 
nebude akceptováno – dojde k ukončení jednání s vybraným uživatelem 
a bude osloven další v pořadí hodnocených uchazečů, s nímž proběhne 
nové jednání v rozsahu tohoto separátního jednání.  

6) dotazy 
7) termín dalšího jednání 
8) podpis zápisu z jednání 

 

4.1 Jednání - separátní - s uchazečem jehož nabídka byla hodnocena jako další 
v pořadí 

Toto jednání proběhne jen v případě, že bude podle bodu 4 odst. 5) ukončeno 
jednání s vybraným uchazečem. Rozsah jednání s dalším uchazečem je totožný 
s jednáním uvedeným v bodu 4.  

 
C. Třetí fáze jednání 
 

5. Poslední jednání 
1) prezence přítomných 
2) náležitosti nabídky 
3) akceptace jednotkových nabídkových cen  
4) náležitosti smlouvy, změnové řízení, předčasné ukončení výpovědí, 

poskytování servisu, (včetně el. formátu) 
5) termín předložení nabídky 
6) dotazy 
7) podpis zápisu z jednání 

 
6. Podání konečných nabídek 

1) evidence podané nabídky 
2) otevření obálky za přítomnosti stanovených zástupců zadavatele 
3) předání podané nabídky k vyhodnocení  

 
7. Vyhodnocení nabídek a příprava podkladů pro rozhodnutí zadavatele 

1) věcná kontrola podané nabídky 
2) kontrola správnosti nabízených cen a rozsahu služeb 
3) kontrola náležitostí smlouvy 
4) vypracování Záznamu o průběhu a výsledku jednání v JŘBU 
5) předání Záznamu zadavateli (odb.23) 
6) Rozhodnutí zadavatele 
7) Námitky uchazečů 
8) Pokyn k uzavření smluv   
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8. Uzavření smluv  

           Smluvní stranou je Centrální zadavatel a vybraný uchazeč. 
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   Příloha č. 5

 Podklady pro hodnocení pracovních verzí nabídek  - Tabulka 
    

 I. Hodnotící kritéria a) Jednotlivé nabízené jednotkové ceny 
 1.      Vydávané certifikáty  

 
Jednotková cena bez 

DPH  za kus 
 

Pořadové 
číslo 

Typ (název) certifikátu 
Za prvotní výdej 

 1 Osobní kvalifikovaný (podpisový) certifikát  

 2 Osobní komerční (autentizační) certifikát  

 
3* 

Společný výdej osobního kvalifikovaného a 
komerčního certifikátu 

 

 4 Kvalifikovaný systémový certifikát  

 5 Komerční serverový certifikát  

 
6** 

Osobní komerční certifikát, vydávaný výhradně 
pro odběr časových razítek 

 

 
7** 

Komerční serverový certifikát, vydávaný 
výhradně pro odběr časových razítek 

 

   Za následný výdej 
 8 Osobní kvalifikovaný (podpisový) certifikát  

 9 Osobní komerční (autentizační) certifikát  

 
10* 

Společný výdej osobního kvalifikovaného a 
komerčního certifikátu 

 

 11 Kvalifikovaný systémový certifikát  

 12 Komerční serverový certifikát  

 
13** 

Osobní komerční certifikát, vydávaný výhradně 
pro odběr časových razítek 

 

 
14** 

Komerční serverový certifikát, vydávaný 
výhradně pro odběr časových razítek 

 

 

* Uvádí se, pouze pokud dodavatel takový produkt poskytuje. Pokud takový produkt dodavatel 
neposkytuje, nebo nemá samostatně oceněn, použije se pro hodnocení součet jednotkových cen 
kvalifikovaného a komerčního certifikátu. 

 

** Uvádí se, pouze pokud dodavatel, výhradně pro tyto účely, poskytuje takový produkt za zvýhodněnou 
cenu. Pokud takový produkt dodavatel neposkytuje, nebo nemá samostatně oceněn, použije se pro 
hodnocení jednotková cena příslušného typu komerčního certifikátu. 

    
 2.      Vydávaná časová razítka v jednotlivých pásmech  

 
Pořadové 
číslo 

Cenové pásmo od - do počtu ks razítek 
Cena bez DPH 

za ks 
 1 1 - 100.000  

 2 100.001 - 500.000  

 3 500.001 - 1.000.000  

 4 1.000.001 - 1.500.000  

 5 1.500.001 - 2.500.000  

 6 2.500.001 - 3.500.000  

 7 3.500.001 - 5.000.000  
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 8 5.000.001 - nekonečno  

 
Jednotková cena časového razítka musí zahrnovat i náklady na jeho automatickou archivaci a 
požadované služby s tím spojené 

    
 3.      Zřízení a provoz klientské registrační autority 

 Cena za 1 ks 

 

Pořadové 
číslo 

Položka Prvotní zřízení a 
implementace 

 1 Licence  

 2 HW  

 3 SW  

 4 Prvotní školení   

 5 Následná školení při změně operátora  x 

   

Roční provozní 
náklady 

(maintenance) 
 6 Licence  

 7 HW  

 8 SW  

 9 Prvotní školení  x 

 10 Následná školení při změně operátora   

 

Zde se uvede rozpis jednotlivých položek, HW, SW, včetně případných nákladů na školení operátorů pro 
jednu klientskou registrační autoritu. V případě, že je cena za zřízení a provoz klientské registrační 
autority zahrnuta v jednotkové ceně certifikátu, uvede se nulová hodnota nákladů. 

    

 
4.      Navrhované smluvní pokuty za nezajištění důvěryhodnost dokumentů, tj. pokud 

vydané kvalifikované časové razítko plně ověřitelné po dobu 10 let od jeho vydání  

 Typ smluvní pokuty za nedodržení závazku  

 

Pořadové 
číslo plné ověřitelnosti kvalifikovaného časového 

razítka po dobu 10 let od jeho vydání 

Kč za jedno 
porušení 

 1 za každý jednotlivý případ porušení závazku   
    

 II. Hodnotící kritéria b) zajištění dostupnosti služeb  

 
1.      SLA garance dostupnosti služeb pro výdej certifikátů v čase požadovaném ve 

specifikaci 
 Dostupnost výdeje certifikátů 
 

Pořadové 
číslo Typ (název) SLA 

V hodinách a 
minutách 

 1 maximální garantovaná celková nedostupnost za rok   

 
2 

maximální garantovaná doba nepřetržité 
nedostupnosti 

  

 Jednotlivé údaje se uvádí v hodinách, případně i minutách 

    

 
2. SLA garance dostupnosti služeb pro nepřetržitý výdej kvalifikovaných časových 

razítek 
 Dostupnost výdeje časových razítek (365x24) 
 

Pořadové 
číslo Typ (název) SLA 

V hodinách a 
minutách 

 1 maximální garantovaná celková nedostupnost za rok   
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2 

maximální garantovaná doba nepřetržité 
nedostupnosti 

  

 Jednotlivé údaje se uvádí v hodinách, případně i minutách 

    

 
3. Navrhované smluvní pokuty za nedodržení SLA garance dostupnosti služeb pro 

nepřetržitý výdej kvalifikovaných časových razítek 
 Typ smluvní pokuty za nedodržení SLA 
 

Pořadové 
číslo Překročení nedostupnosti 

Kč za jedno 
porušení 

 1 o více než 1 hod/kalendářní rok   
 2 za každou další hodinu    
    

 III. Hodnotící kritéria c) zajištění propustnosti služeb  
 1. SLA garance minimální propustnost poskytování časových razítek tj. počet ks/s 

 
Pořadové 
číslo 

Typ (název) SLA počet ks/s 

 1 maximální garantovaná propustnost   
    

 
2. Navrhované smluvní pokuty za nedodržení SLA garance propustnosti počet ks 

kvalifikovaných časových razítek za 1sekundu 
 Typ smluvní pokuty za nedodržení SLA 
 

Pořadové 
číslo Nesplnění definované propustnosti 

Kč za jedno 
porušení 

 1 za první nesplnění definované propustnosti    
 2 za každé další nesplnění definované propustnosti   

    
    
    

 
 


		2012-08-29T12:48:01+0200
	Ing. Stanislav Sluka




