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Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení zadávaném 
podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)   

 
 
Referent: Mgr. Oldřich Sekyra, tel. 257043051 

Přílohy: Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace 
Příloha č. 2 - Obsah nabídky 
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky 
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky 
Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
Příloha č. 6 – Seznam subdodavatelů, kterým dodavatel má v úmysl zadat části 
zakázky 

 
 
 
 
5x adresát 
 
 
 
       V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a 
prokázání splnění kvalifikace v tomto zadávacím řízení: 

„Služby IT specialistů pro rozvoj funkcionality, monitorování a řízení veřejných 
financí v rámci CSÚIS“ 

 
I.  Identifikační údaje zadavatele (§ 38 odst. 4 písm. a) zákona) 

   Obchodní firma:    Česká republika – Ministerstvo financí 
   Sídlo:   Letenská 15, Praha 1 
   PSČ:   118 10 
   IČ:   00006947 
   DIČ:   CZ00006947 



Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: JUDr. Miluše Stloukalová 
Telefon, fax: 257042417, 257042609 
Kontaktní osoba: Mgr. Oldřich Sekyra 
Telefon, fax, e-mail: 257043051, 257042609, oldrich.sekyra@mfcr.cz 

 
 
II.  Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky (§ 38 odst. 5) písm. b) a c) zákona) 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka následujících služeb: 
a) služby IT specialistů pro oblast řízení rozvoje funkcionality monitorování a řízení 

veřejných financí v rámci CSÚIS 
b) služby IT specialistů pro oblast analýz, vývoje a testování funkcionality monitorování 

a řízení veřejných financí v rámci CSÚIS.  
 

Vymezené podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Technické 
podmínky.   

 
 

III.  Doba trvání, místo dodání (plnění) a předpokládaná hodnota veřejné zakázky (§ 38 
odst. 5) písm. d), § 13, § 14, § 15, § 16 zákona) 

a)  Doba trvání smlouvy: ukončení plnění předmětu veřejné zakázky bude od uzavření 
smlouvy do 31. března 2013, nebo do vyčerpání finančního limitu smlouvy, který je 
zadavatelem stanoven na 3 mil. Kč bez DPH. 

b)  Místo dodání (plnění): Ministerstvo financí – Česká republika, Letenská 15, Praha 1. 
c) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 3 000 000,- Kč bez DPH. 
c) Klasifikace předmětu veřejné zakázky: CPV 72000000-5 

 
 
IV.  Podání nabídky (§ 69 zákona) 

 Uchazeč může podat pouze jednu nabídku (§ 69 odst. 1) zákona). 
 Jednu nabídku může podat i více dodavatelů společně (§ 51 odst. 5) a 6) zákona). 
 
Nabídku v řádně uzavřené obálce, opatřené na přelepu razítkem uchazeče, případně 
podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárním orgánem, nebo zástupcem, 
je-li právnickou osobou na přední straně označené „Zjednodušené podlimitní řízení - 
NEOTEVÍRAT – „Služby IT specialistů pro rozvoj funkcionality, monitorování a 
řízení veřejných financí v rámci CSÚIS“ – odd. 232/Se“ 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 
 
Na obálce s nabídkou musí být uvedena zpětná adresa uchazeče. 
 
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 15,00 hod. dne 16. dubna 2012 (§ 39 
zákona). 

 
 
V.  Požadavky na zpracování nabídky (§ 44 odst. 3) písm. e) zákona) 

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 



Obsah nabídky bude opatřen obsahem s označením čísel stránek, resp. listů u jednotlivých 
oddílů (kapitol). 
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. 
V obsahu nabídky bude uveden celkový počet listů.  
Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikovaných v bodech přílohy zadávací 
dokumentace - Příloha č. 2 – Obsah nabídky (dodavatel může použít i vlastní formulář). 

 
Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije Přílohu č. 3 – 
Krycí list nabídky (dodavatel může použít vlastní formulář se stejným obsahem). 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. 
 
 

VI.  Zadávací lhůta po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán (§ 43 zákona) 
Uchazeč je vázán svojí nabídkou ode dne otevírání obálek uchazečů a končí dne 1. října 
2012. 

 
 
VII.  Požadavky na předložení nabídky (§ 44 odst. 3) písm. e) zákona) 

Nabídka bude předložena v jednom originálu a jedné kopii v písemné formě, 
v českém jazyce a bude podepsána statutárním orgánem, nebo pověřeným zástupcem 
uchazeče, nebo uchazečem, je-li fyzickou osobou. Do originálu nabídky bude vložen 1 
CD ROM s kompletní elektronickou verzí nabídky ve formátu .pdf, zcela identickou 
s listinnou podobou nabídky 

 
 
VIII.  Dodatečné informace 

a) Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude vedena ve smyslu § 148 
odst. 6) zákona v českém jazyce. 

b) Zájemce je oprávněn požadovat podle § 49 zákona po zadavateli dodatečné informace 
k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doručena 
nejpozději do 15,00 hod. dne 16. dubna 2012 (viz Identifikační údaje zadavatele). 
Dotazy a odpovědi budou zaslány všem zájemcům.  

c) Pro urychlení vzájemné komunikace může být požadavek dodatečných informací 
k zadávací dokumentaci doručen předběžně elektronickými prostředky, nebo 
prostřednictvím faxu, ve smyslu § 148 odst. 2 zákona s uvedením identifikačních 
údajů zájemce (obchodní firma/jméno, příjmení dodavatele, sídlo, identifikační číslo, 
kontaktní osoba, telefonní spojení (mobil), fax, e-mail adresa). Po doručení 
elektronické odpovědi zadavatelem, dodavatel potvrdí její převzetí rovněž 
elektronicky. Tím není dotčena možnost doručení žádosti zájemce o dodatečné 
informace do datové schránky zadavatele a povinnost zadavatele komunikovat 
prostřednictvím datových schránek. 

 
 
IX.  Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny (§ 44 odst. 3) písm. d) zákona) 

a) Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. 
b) Nabídková cena bude uvedena v Kč. 
c) Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty 

(DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH.  
d) Nabídková cena bude dále členěna na  



1. cena za člověkoden (8 člověkohodin) služeb IT specialistů pro oblast řízení 
rozvoje funkcionality monitorování a řízení veřejných financí v rámci CSÚIS, 

2. cena za člověkoden (8 člověkohodin) služeb IT specialistů pro oblast na oblast 
analýz, vývoje a testování funkcionality monitorování a řízení veřejných 
financí v rámci CSÚIS. 

e) Celkovou nabídkovou cenu a její další členění vyplní uchazeč do Přílohy č. 3 – 
Krycí list nabídky. 

f) Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací. 
g) Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním této veřejné 

zakázky, přestože v zadávací dokumentaci není uvedena (např. dopravné, celní 
poplatky, likvidace obalů). 

h) Nabídková cena bude uchazečem stanovena jako cena „nejvýše přípustná“! 
i) Finanční zálohu na plnění předmětu veřejné zakázky zadavatel neposkytuje. 
j) Zadavatel umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky 

obdobných řešení. 
 
 
X.  Návrh smlouvy (§ 68 odst. 2) zákona) 

a) Podle § 68 odst. 2) zákona je součástí nabídky návrh smlouvy, který musí být 
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

b) Smlouva musí obsahovat podmínky uvedené v Příloze č. 4 – Návrh smlouvy na 
plnění veřejné zakázky. 

 
 
XI.  Oprávnění účasti a lhůta pro otevírání obálek (§ 71 odst. 7) zákona) 

a) Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli 
doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Osoby, které se zúčastní otevírání nabídek za 
uchazeče se prokáží plnou mocí, nejde-li o statutární orgán uchazeče nebo jeho 
členy. 

b) Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v budově Ministerstva financí, Letenská 
15, Praha 1 dne 17. dubna 2012 v 10,00 hod.. 

a) Sraz účastníků otevírání obálek s nabídkami je v hale u hlavní vrátnice budovy 
Ministerstva financí dne 17. dubna 2012 v 09,55 hod.. 

 
 
XII.  Varianty nabídky (§ 70 zákona) 

   Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 
 
 
XIII. Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 odst. 1) a 2) zákona) 

     Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením: 
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů všech členů statutárního orgánu právnické osoby. 

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačního předpokladu podle § 53 odstavec 1) písm. 
a) a b) zákona, 
 

b) potvrzení příslušného orgánu. Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačního předpokladu 
podle § 53 odstavec 1) písm. f) zákona, 

c) čestného prohlášení. Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačního předpokladu podle § 
53 odstavec 1) písm. k) zákona čestným prohlášením, 

d) seznamu statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 
letech pracovali u zadavatele. Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačního předpokladu 
podle § 53 odstavec 1) písm. l) zákona, 



e) pokud má formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem 
akcií vyšším než 10 %. Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačního předpokladu podle 
§ 53 odstavec 1) písm. m) zákona, 

f) čestného prohlášení podle § 53 odstavec 3) písm. c) zákona. čestné prohlášení se 
vztahuje k § 53 odst. 1 písm. c) až e), g), a h) zákona. 

 
g) Dodavatel použije Přílohu č. 5 – Čestné prohlášení o splnění základních 

kvalifikačních předpokladů (dodavatel může použít i vlastní čestné prohlášení). 
h) Předložená čestná prohlášení budou podepsána statutárním orgánem uchazeče, nebo 

pověřeným zástupcem statutárního orgánu uchazeče, nebo uchazečem, je-li fyzickou 
osobou. Jednotlivá čestná prohlášení může uchazeč uvést v rámci jednoho 
(souhrnného) čestného prohlášení. Z textace čestného prohlášení však musí jasně 
vyplývat splnění jednotlivých základních kvalifikačních předpokladů. 

 
i) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být 

k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 
kalendářních dnů (§ 57 odst. 2) zákona). 

 
j) Upozorňujeme uchazeče, že zadavatel požaduje předložit prosté kopie všech dokladů 

prokazujících splnění kvalifikace. Před uzavřením smlouvy bude zadavatel požadovat 
předložení originálů, nebo ověřené kopie těchto dokladů od uchazeče se kterým má 
být podepsána smlouva (§ 57 odst. 1) zákona). 

 
 
XIV. Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 zákona) 

     Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: 
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán (§ 54 písm. a) zákona), za podmínky, že nesmí být 
doklad k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 
kalendářních dnů (§ 57 odst. 2) zákona), 

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

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci (§ 54 písm. b) zákona), 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, 

 
 
XV.  Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů (§§ 55 a 56 zákona) 

Doklady a informace prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních 
předpokladů, technických kvalifikačních předpokladů. 

1. K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů požaduje 
zadavatel předložení těchto dokladů: 



a) pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě z níž bude patrná výše pojistné částky nebo 
pojistný limit pro tento druh pojištění, jakož i délka platnosti smlouvy. 
Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud předloží platnou 
pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a 
to minimálně ve výši odpovídající pojistné částce nebo pojistnému limitu 5 mil. 
Kč a výši spoluúčasti maximálně 10 % z částky pojistného plnění, pokud je 
výše spoluúčasti dodavatele určena procentuálně, nebo maximálně 500 tis. 
Kč z částky pojistného plnění a pokud výše spoluúčasti dodavatele je určena 
fixní částkou. Výše pojistné částky je přiměřeně odvozena z rozsahu rizika 
způsobení škody při poskytování specifických konzultačních služeb. 
Zadavatel uzná také předložený certifikát o pojištění potvrzený pojišťovacím 
makléřem, pokud budou splněny výše uvedené podmínky, 

 
2. K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele (veřejná zakázka 

na služby), požaduje zadavatel předložení: 
a) seznam 3 významných služeb („referenční služby“) poskytnutých dodavatelem v 

posledních 3 letech jejichž předmětem bylo poskytnutí poradenských služeb 
(„projekt“) s uvedením minimálně dvou referenčních služeb spočívající 
v konzultačních službách při implementaci produktů SAP BI, minimálně 
jedné referenční služby spočívající v dodávce poradenství a služeb v oblasti 
analýz, vývoje a testování produktů SAP ve veřejné správě a minimálně 
jedné referenční služby spočívající v dodávce poradenství v oblasti řízení 
nebo využívání ICT ve veřejné službě v jejich celkovém rozsahu (součtu) 3 
mil. Kč s DPH a doby poskytnutí (2009, 2010, 2011– dokončení realizace služeb 
může být v roce 2012 do předložení nabídky); přílohou tohoto seznamu musí být 

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány 
veřejnému zadavateli,  
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než 
veřejnému zadavateli,  
3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než 
veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby 
získat z důvodů spočívajících na její straně, 

 
b) čestné prohlášení k prokázání konzultantských a analytických zkušeností 

nezbytných pro plnění předmětu veřejné zakázky a prokázání znalostí projektu 
IISSP v části Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS). 

 
c) seznamu realizačního týmu tvořeného přinejmenším 2 pracovníky s ukončeným 

vysokoškolským vzděláním minimálně na úrovni magisterského studijního 
programu se schopností  bezproblémové komunikace v českém jazyce. 

 

Seznam pracovníků (realizační tým), jež se bude podílet na plnění veřejné 
zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném 
vztahu k dodavateli, musí obsahovat  jméno a příjmení pracovníka, podrobný 
popis funkce pracovníka pro potřeby plnění veřejné zakázky, údaj o 
zaměstnavateli, přehled profesní praxe vztahující se k předmětu plnění veřejné 
zakázky a vysvědčení o dosaženém vzdělání.   

 

d) certifikátu systému řízení jakosti v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 
9001 : 2001, vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou, 
nebo rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie, případně jiné 
doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti, 



  
 

e) certifikátu Certifikovaný projektový senior manažer dle IPMA Level B nebo 
certifikátu Project Management Professional dle PMI, který musí mít v držení 
jeden pracovník realizačního týmu.   

 

 
3. Uchazeč předloží prosté kopie všech dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Před 

uzavřením smlouvy může zadavatel požadovat předložení originálů, nebo ověřené kopie 
těchto dokladů od uchazeče se kterým má být podepsána smlouva (§ 57 odst. 1) zákona). 
 

4. Předložená čestná prohlášení budou podepsána statutárním orgánem uchazeče, nebo 
pověřeným zástupcem statutárního orgánu uchazeče, nebo uchazečem, je-li fyzickou 
osobou. Jednotlivá čestná prohlášení může uchazeč uvést v rámci jednoho (souhrnného) 
čestného prohlášení. Z textace čestného prohlášení však musí jasně vyplývat splnění 
jednotlivých kvalifikačních předpokladů. 
 

5. V předloženém čestném prohlášení k výše uvedenému bodu 2 písm. a) bod 3. dodavatel 
uvede důvody pro které nemohl osvědčení od této osoby získat a bude podepsáno 
statutárním orgánem uchazeče, nebo pověřeným zástupcem statutárního orgánu uchazeče, 
nebo uchazečem, je-li fyzickou osobou. 
 

6. V osvědčení nebo čestném prohlášení bodu 2. písm. a) bod 1., 2., 3. musí být uveden 
název objednatele, místo plnění, přehled doprovodných služeb, výše ceny za zakázku 
(zvlášť uvede cenu v Kč bez DPH a Kč s DPH), jméno referenční osoby a telefonní 
spojení. 

 
 
XVI.  Prokázání splnění kvalifikace, Seznam kvalifikovaných dodavatelů (§ 51 zákona) 

a) Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční 
dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho 
sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem 
a veřejným zadavatelem. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad 
do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce (§ 51 odst. 7) 
zákona). 

 
b) Seznam kvalifikovaných dodavatelů, systém certifikovaných dodavatelů, 

zahraniční seznam dodavatelů (část šestá zákona) 
1) Je-li dodavatel zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 125 

zákona, může prokázat splnění kvalifikace podle § 127 odst. 1 písm. a), b) 
zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 
měsíce. 

2) Systém certifikovaných dodavatelů podle § 133 zákona umožňuje nahradit 
certifikátem vydaným akreditovanou osobou pro činnost v tomto systému 
prokázání splnění kvalifikace, popřípadě její části dodavatelem s platností 
jednoho roku ode dne jeho vydání. Zahraniční seznam dodavatelů podle § 143 
zákona může zadavatel přijmout pouze v případě, pokud má zahraniční 
dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl 
výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát vydán a není starší než 3 
měsíce. 

 
c) Podle § 44 odst. 6) zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč  ve své nabídce 

specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více 



subdodavatelům v Příloze č. 6 - Seznam subdodavatelů, kterým dodavatel má 
v úmysl zadat části zakázky (dodavatel může použít i vlastní formulář). 

 
d) Pokud uchazeči podávají společnou nabídku (§ 51 odst. 5) zákona), je každý z 

nich povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a předložit 
výpis z obchodního rejstříku. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů, 
technických, ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů musí 
prokázat všichni dodavatelé společně. Prokazování splnění kvalifikace v 
chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele je podle písm. a) přípustné 
(smlouva se subdodavatelem). 

 
e) Současně musí uchazeči podávající společnou nabídku předložit v nabídce 

smlouvu, 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 (§ 51 odst. 6) zákona). 

 
f) Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční 

dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho 
sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem 
a veřejným zadavatelem. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad 
do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce (§ 51 odst. 7) 
zákona). 

 
 
XVII.  Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky (§ 44 odst. 3) písm. g) 

zákona) 
1) Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů. 

2) Dodavatel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích 
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k termalizaci 
předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do 
roku 2022. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným 
k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plnění této 
smlouvy. 

 
 
XVIII.  Kritéria pro zadání veřejné zakázky (§ 38 odst. 4) písm. f) zákona) 

a) Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena, tj. 
celková cena za poskytnuté služby za 4 roky u smlouvy uzavřené na dobu neurčitou. 

 
b) Hodnocení nabídek (§ 79 odst. 2) zákona) 

Při hodnocení bude rozhodující pro plátce daně z přidané hodnoty cena bez daně 
z přidané hodnoty a pro neplátce cena s daní z přidané hodnoty. 

 
 
XIX.  Práva zadavatele 

a) Zadavatel je oprávněn zrušit zjednodušené podlimitní řízení v souladu s § 84 zákona. 



b) Zadavatel může jednat s vybraným uchazečem (uchazeči) o konečné podobě smlouvy 
jen pokud jeho návrhy budou v souladu se zadáním a vybranou nabídkou. 

 
 
 
 
 
 
 
 

.......................……………… 
               zadavatel 
   JUDr. Miluše Stloukalová 
          vedoucí oddělení  

                                                                                    Zadávání veřejných zakázek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace 

 
Podle § 38 odst. 5) písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 
Detailní specifikace předmětu veřejné zakázky  
 
Služby IT specialistů pro oblast řízení rozvoje funkcionality,  monitorování a řízení 
veřejných financí v rámci CSÚIS 
- Řízení činnosti při vývoji a nasazení nové funkcionality v systému Centrálního 

systému účetních informací státu (CSÚIS) 
- Stanovení postupu pro zajištění vývojových prací 
- Organizace a řízení pracovních schůzek vývojových a konzultačních týmů 
- Stanovení organizace a struktury vývojových a konzultačních týmů 
- Kontrola dodržování stanoveného harmonogramu 
- Řízení proces testování a spouštění nové funkcionality v systému CSÚIS 
- Zajištění koordinaci v rámci IISSP 
- Zajištění koordinaci s jinými projekty MF 
 
Služby IT specialistů pro oblast analýz, vývoje a testování funkcionality  monitorování a 
řízení veřejných financí v rámci CSÚIS 
- Analytické činnosti při vývoji nové funkcionality systému Centrálního systému 

účetních informací státu (CSÚIS) 
- Účast v rámci vývojových týmů 
- Testování funkcionality CSÚIS 
- Zajištění integrace na ostatní systémy MF 
- Zajištění požadovaných vývojových prací 
- Zajištění konzistence výstupů CSÚIS s ostatními vznikajícími výstupy v rámci 
MF a IISSP 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2 – Obsah nabídky 

Obsah nabídky 
 

  
1) Krycí list nabídky                                                                               str. ……………….. 

 
2) Smlouva se závazkem dodavatelů, kteří podávají společnou 

             nabídku (§ 51/6) a zmocnění konkrétní fyzické osoby                     str. ……………….. 
             (v případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika 
             uchazeči) 
 

3) Prokázání základních kvalifikačních předpokladů (§ 53)                  str. ……………….. 
 
4) Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů (§ 54)                   str. ……………….. 

 
5) Prokázání splnění ekonomických a finančních                                   

             kvalifikačních předpokladů (§ 55)                                                     str. ……………….. 
 

6) Prokázání splnění technických kvalifikačních 
        předpokladů (§ 56)                                                                            str. ………………..          

 
7) Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 

(§ 44)                                                                                                  str. ………………..  
 

8) Seznam subdodavatelů,  
       kterým dodavatel má v úmysl zadat části zakázky (§ 44)                 str. ………………..          
 
 
9) Popis řešení předmětu veřejné zakázky ve struktuře podle                 

             Přílohy č. 1 – Technické podmínky                                                  str. ………………..   
                                                                                 

10)  Návrh smlouvy                                                                                  str. ………………..  
 
11)  Další případné dokumenty                                                                str. ……………….. 

             
                          

 
 

Celkový počet listů nabídky - ……………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 3 – Krycí list nabídky  

KRYCÍ  LIST  NABÍDKY 

1. Veřejná zakázka 
Veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
Název: „Služby IT specialistů pro rozvoj funkcionality monitorování a 

řízení veřejných financí v rámci CSÚIS“ 
 

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: 

 
 
 

  

Všechny níže uvedené ceny musí mít nejvyšší limitní ceny (tj. nejvýše stanovenou cenu): 
Nabídková cena bude dále členěna: Kč bez DPH Kč včetně DPH 
1. cena za člověkoden (8 člověkohodin) služeb 

IT specialistů pro oblast řízení rozvoje 
funkcionality monitorování a řízení veřejných 
financí v rámci CSÚIS, 

  

2. cena za člověkoden (8 člověkohodin) služeb 
IT specialistů pro oblast na oblast analýz,  
vývoje a testování funkcionality 
monitorování a řízení veřejných financí v 
rámci CSÚIS. 

  

   
 

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

5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat 
Datum podpisu:  
Podpis oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče:  
Titul, jméno, příjmení:  
Funkce:  

 



Příloha č. 4 – Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky 

 
Specifikace údajů uvedených v § 44 odst. 3) písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 
Součástí nabídky bude návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, který musí obsahovat 
kromě příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a zákona č. 
40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů další níže uvedené 
podmínky: 
 

Obchodní a platební podmínky, 
vč. podmínek, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu 

1. Uchazeč je povinen podat návrh smlouvy porývající celý předmět plnění veřejné zakázky. 

2. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou 
prokazatelně oprávněnou zastupovat uchazeče či za něj jednat; v takovém případě doloží 
uchazeč toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení 
nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy. 

3. Uchazeč je povinen upravit návrh smlouvy v části identifikující smluví strany na straně 
uchazeče, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení uchazeče 
jednoznačné a dostatečně jasné. V případě nabídky podávané společně několika 
dodavateli (jako jedním uchazečem) jsou dodavatelé povinní doplnit ustanovení o 
společné odpovědnosti dodavatelů a oprávnění upravit právní zkratky označující smluvní 
stranu poskytovatele a tomu odpovídající slovní tvary ve smlouvy a počet stejnopisů 
smlouvy. 

4. Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni ve smlouvě 
zřetelně vymezit, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech 
spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či jejích určité části, který dodavatel 
bude fakturačním místem, a kterou konkrétní část plnění hodlá fakticky poskytovat každý 
z dodavatelů. 

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.  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 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. 

4.  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. 

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 této 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 této 
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 následovně: 



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. 

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

11.  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 31. 3. 2013. 

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 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. 

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.  

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. 

Změny smlouvy 

1. 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. 

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 služby je možné překročit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace služeb 
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. 

7. výše ceny ve smlouvě bude za celé období trvání smlouvy uvedena bez DPH, s DPH a 
samostatně DPH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
podle § 53 odst. 1) písm. a) až m)  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů (písm. i) a j) zákona zrušeno) 
 
Prohlašuji tímto čestně, že: 
dodavatel: … (doplněny budou identifikační údaje dodavatele)  
 

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého 
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo 
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad 
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li 
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační 
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž 
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel 
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště, 

 
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 

předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li 
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační 
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž 
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel 
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště, 

 
c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 

podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník), 

 
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 (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo 
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

 
e) není v likvidaci, 

 
f) doloží potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů 



Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani 
v evidenci daní, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění nebo obdobných peněžních plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má 
dodavatel sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky, 

 
g) který 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 právních 
předpisů, pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného 
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpis 
na tyto osoby, 

 
h) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 
 
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 

výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, 
 

l) předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 
3 letech pracovali u zadavatele, 

 
m) který má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem 

akcií vyšším než 10 %. 
 
K písm. l) – do přílohy uveďte titul, jméno a příjmení statutárního orgánu v případě, že 
pracoval u zadavatele. 
 
K písm. m) – při splnění podmínek výše uvedených, uveďte do přílohy aktuální seznam 
akcionářů. 
 
 
 

Toto čestné prohlášení 
podepisuji jako………………………………………………………………………. 

                           (titul, jméno, příjmení osoby oprávněná jednat jménem/za dodavatele) 
 

 
 
 
 
 

V………………..dne……………….. 
 
 
 



Příloha č. 6 - Seznam subdodavatelů, kterým dodavatel má v úmysl zadat části zakázky 

Seznam subdodavatelů, kterým dodavatel má v úmyslu zadat části zakázky, 
v souladu s § 44 odst. 6) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a § 

4 odst. 3) vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách 

   % podíl na plnění VZ

1. Název:   
 Sídlo/místo podnikání:   
 Tel./fax:   
 E-mail:   
 IČ:   
 DIČ:   
 Spisová značka v obchodním rejstříku:   
 Osoba oprávněná jednat za uchazeče:   
 Osoby zmocněné k dalším jednáním:   
 Specifikace části VZ, kterou hodlá 

dodavatel zadat subdodavateli 
  

 
2. Název:   

 Sídlo/místo podnikání:   
 Tel./fax:   
 E-mail:   
 IČ:   
 DIČ:   
 Spisová značka v obchodním rejstříku:   
 Osoba oprávněná jednat za uchazeče:   
 Osoby zmocněné k dalším jednáním:   
 Specifikace části VZ, kterou hodlá 

dodavatel zadat subdodavateli 
  

 
3. Název:   

 Sídlo/místo podnikání:   
 Tel./fax:   
 E-mail:   
 IČ:   
 DIČ:   
 Spisová značka v obchodním rejstříku:   
 Osoba oprávněná jednat za uchazeče:   
 Osoby zmocněné k dalším jednáním:   
 Specifikace části VZ, kterou hodlá 

dodavatel zadat subdodavateli 
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