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Odůvodnění veřejné zakázky 
 

dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon“), a podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění 

účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“) 

pro nadlimitní veřejnou zakázku 

 

„Základní a rozšířená podpora informačního systému Ginis Express na 

období do 3.3.2017“ 
 

Veřejná zakázka je zadávána v jednacím v jednacím řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 

odst. 4, písm. a) zákona ve spojení s ustanovením § 34 zákona (dále jen „Veřejná zakázka“ 

či „Zadávací řízení“). 

 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název zadavatele: Hlavní město Praha  

Sídlo:   Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 

Zastoupené: JUDr. Richardem Maříkem, pověřeným řízením odboru Informatiky 

Magistrátu hlavního města Prahy 

IČ:   000 64 581 

Druh zadavatele: veřejný zadavatel dle § 2 odst. 2 písm. a) zákona 

 

 

 

Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného 

zadavatele podle § 1 Vyhlášky 

 

a) popis potřeb, které mají být splněním Veřejné zakázky naplněny 

Informační systém Ginis Express tvoří páteřní systém hlavního města Prahy zejména v oblasti 

zpracování ekonomických agend pro příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou 

a městskými částmi a pro některé procesy hlavního města Prahy. Systém je využíván jak pro 

výkon základních ekonomických agend jako je zpracování účetnictví, rozpočtového plánu, 

zasílání legislativně závazných výstupů a výkazů, tak zejména jako nástroj pro jednotné 

metodické finanční řízení všech organizací s jednoznačně definovanou metodikou a následně 

k provádění sumarizace a kontroly dat jak pro interní potřebu hl. m. Prahy (finanční řízení 

organizací), tak pro zpracování mnoha povinných výstupů ve směru ke státu (Ministerstvo 

financí ČR). Ekonomický systém řady Ginis Express je v rámci hlavního města Prahy 

provozován od roku 1994 a je provozován přibližně 900 subjekty a organizacemi, přičemž jej 

využívá více než 3 000 uživatelů. 

 

S ohledem na význam informačního systému Ginis Express pro výkon ekonomických agend 

(zejm. plnění povinností v oblasti účetnictví a daní) a pro zpracování výstupů do celostátních 

informačních systémů je nezbytné zajistit jeho nepřetržitou funkčnost, a to mimo jiné 
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prostřednictvím podpory tohoto plně funkčního informačního systému. Tato nepřetržitá 

funkčnost mimo jiné zahrnuje adaptaci systému na změny legislativy s dopadem na 

vykonávané agendy a zpracování souvisejících metodik. 

 

Zahájení Zadávacího řízení na Veřejnou zakázku na základní a rozšířenou podporu 

informačního systému Ginis Express na období do 3.3.2017 vychází z potřeby zajistit řádný 

provoz tohoto informačního systému  a především za účelem zajištění zákonných povinností a 

zachování informací o účetnictví PO pro jejich řízení zřizovateli a sesouladění  do doby 

skončení účinnosti smlouvy na podporu systému Ginis Enterprise (do 3.3.2017), kdy se 

předpokládá připravenost vypsání veřejné zakázky na nový ekonomický systém jakýmkoliv 

subjektem. Tento subjekt následně bude muset zajistit funkčnost stávajících systémů do doby 

jejich nahrazení novým systémem v reálném provozu. 

 

b) popis předmětu Veřejné zakázky 

Předmětem této Veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytování základní a rozšířené 

podpory systému Ginis Express, to znamená služby maintenance (technologický a legislativní 

upgrade a update softwaru), řešení vad, chyb, zajištění základní a nezbytné rozšířené podpory, 

zajištění provozu service desku, hot-line, zajištění činnosti konzultačního centra pro uživatele, 

poskytování autorských konzultací, poskytování metodické podpory včetně tvorby 

specializované, jednotné metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu/plánu v rámci hlavního 

města Prahy a to vše v souvislosti s programovým vybavením IS Ginis Express. Vedení 

daňové evidence pro sestavení daňového přiznání, daňové doloženosti a kontrolního hlášení 

pro finanční úřady. 

Výše uvedené služby budou poskytovány pro následující subjekty a organizace: 

 Hlavní město Praha (Magistrát hl. m. Prahy, zejména pro účely zpracování účetních 

a nákladových středisek, sumarizace a kontrola dat zřízených příspěvkových 

organizací, aplikací VYK, inventarizace, komunikace s CSUIS včetně PAP, 

zpracování daní), 

 ÚMČ Praha 1-57 (zpracování části hospodářské činnosti, VYK, zpracování daní), 

 ÚMČ Praha 1-57 (sumarizace a kontrola dat zřízených příspěvkových organizací), 

 právnické osoby, vůči nimž je či bude hlavní město Praha v postavení ovládající osoby 

ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích) a třetí osoby, které jsou či budou s hlavním městem 

Prahou ve smluvním vztahu příkazního typu, a to v rozsahu, v jakém tyto právnické 

osoby či třetí osoby provozují či jinak spravují účetní střediska (zdaňované činnosti) 

hlavního města Prahy, 

 příspěvkové organizace zřízené hlavním městem Prahou (zejména vedení účetnictví, 

export dat na zřizovatele, VYK, inventarizace), 

 příspěvkové organizace zřízené městskými částmi (zejména vedení účetnictví, export 

dat na zřizovatele, VYK, inventarizace). 

 

c) popis vzájemného vztahu předmětu Veřejné zakázky a potřeb zadavatele 

Realizací předmětu plnění Veřejné zakázky budou naplněny potřeby zadavatele spočívající 

zejména v zajištění řádného chodu systému pro zpracování ekonomických agend pro 

příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou a městskými částmi a pro některé procesy 

hlavního města Prahy. 
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d) předpokládaný termín splnění Veřejné zakázky 

 

Období od  1. 4. 2016 do 3. 3. 2017. 

 

 

 

 

Odůvodnění Veřejné zakázky dle § 156 zákona 

 

Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

Popis rizik souvisejících s 

plněním veřejné zakázky, která 

zadavatel zohlednil při 

stanovení zadávacích podmínek. 

Zadavatel s ohledem na nutnost zajištění 

bezproblémového provozu systému Ginis Express, který 

je využíván pro zpracování agend v oblasti ekonomiky 

HMP, musí zajistit základní a rozšířenou podporu tohoto 

systému. Bez jejího zajištění by systém nemohl řádně 

fungovat, mohlo by docházet k jeho výpadkům a tím 

i k ohrožení zpracování ekonomických agend zadavatele a 

ostatních, na něm závislých subjektů. 

 

Pokud by podpora systému nebyla řádně a včas zajištěna, 

došlo by nejenom k ohrožení zpracování ekonomické 

agendy zadavatele a příspěvkových organizací, ale tato 

situace by s sebou přinesla i zvýšené finanční náklady na 

pozdější obnovení jeho řádného fungování. 

 

Dále, pokud by podpora systému nebyla řádně a včas 

zajištěna, bylo by ohroženo řádné vedení účetnictví a 

povinnost sestavit a odevzdat účetní závěrku v souladu 

se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, přičemž nesplnění těchto zákonných 

povinností může být sankcionováno pokutou až do výše 

6% aktiv dané účetní jednotky.   

 

Nefunkčnost informačního systému Ginis Express, nastalá 

z důvodu neposkytování podpory systému, by dále mohla 

ohrozit či zmařit plnění povinností hlavního města Prahy 

v oblasti předávání normativně definovaných výstupů do 

celostátních informačních systémů. 

Veřejný zadavatel může vymezit 

varianty naplnění potřeby a 

zdůvodnění zvolené alternativy 

veřejné zakázky. 

Zadavatel této možnosti nevyužívá. 

 

 

 

Veřejný zadavatel může 

vymezit, do jaké míry ovlivní 

veřejná zakázka plnění 

plánovaného cíle. 

Zadavatel této možnosti nevyužívá. 

 

 

 

 

Zadavatel může uvést další Zadavatel této možnosti nevyužívá. 



Síd lo :  Mar i ánské nám.  2 ,  110  01  Praha 1  

Pracovi š t ě :  Jungmanno va u l .  35 /29 ,  111  21  P raha 1  

t e l .  236  001  111 ,  fax 236  007  105  

e-mai l :  in f@ci tyo fp ragu e. cz  

Strana 4 (celkem 8) 

informace odůvodňující 

účelnost veřejné zakázky. 
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Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 

veřejné zakázky na služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavků na seznam 

významných služeb. (Zadavatel 

povinně vyplní, pokud 

požadovaná finanční hodnota 

všech významných služeb činí 

v souhrnu minimálně 

trojnásobek předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky.) 

--- 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

seznamu techniků či 

technických útvarů. (Zadavatel 

povinně vyplní, pokud požaduje 

předložení seznamu více než 3 

techniků či technických útvarů.) 

--- 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení popisu 

technického vybavení a opatření 

používaných dodavatelem 

k zajištění jakosti a popis 

zařízení či vybavení dodavatele 

určeného k provádění výzkumu. 

--- 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na provedení 

kontroly technické kapacity 

veřejným zadavatelem nebo 

jinou osobou jeho jménem, 

případně provedení kontroly 

opatření týkajících se 

zabezpečení jakosti a výzkumu. 

--- 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

osvědčení o vzdělání a odborné 

kvalifikaci dodavatele nebo 

vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v 

obdobném postavení a osob 

odpovědných za poskytování 

příslušných služeb (Zadavatel 

povinně vyplní, pokud požaduje 

předložení osvědčení o vyšším 

stupni vzdělání než je 

středoškolské s maturitou, nebo 

osvědčení o odborné kvalifikaci 

delší než tři roky.) 

--- 
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Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

přehledu průměrného ročního 

počtu zaměstnanců dodavatele 

či jiných osob podílejících se na 

plnění zakázek podobného 

charakteru a počtu vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo 

osob v obdobném postavení. 

--- 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

přehledu nástrojů či pomůcek, 

provozních a technických 

zařízení, které bude mít 

dodavatel při plnění veřejné 

zakázky k dispozici. 

--- 

 

 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné 

zakázky na služby ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele podle § 4 vyhlášky 

 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící delší lhůtu 

splatnosti faktur než 30 dnů od 

data vystavení faktury. 

Zadavatel stanovil délku splatnosti faktur na 30 

kalendářních dnů.  

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící požadavek 

na pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou dodavatelem 

třetím osobám ve výši 

přesahující dvojnásobek 

předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky. 

Zadavatel požaduje pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši 

1.000.000,-Kč. Tato hodnota nepřesahuje dvojnásobek 

předpokládané hodnoty Veřejné zakázky.  

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící požadavek 

bankovní záruky vyšší než je 

5 % ceny veřejné zakázky. 

Zadavatel nepožaduje bankovní záruku. 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící požadavek 

záruční lhůtu delší než 24 

měsíců. 

Vzhledem k povaze poskytovaných služeb a způsobu 

řešení vad uvedenému ve smlouvě, zadavatel nepožaduje 

záruční lhůtu na poskytnuté služby. 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící smluvní 

pokutu za prodlení dodavatele 

vyšší než 0,1 % z předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky za 

každý den prodlení. 

Žádná ze stanovených smluvních pokut za prodlení 

dodavatele nepřesahuje 0,1 % z předpokládané hodnoty 

Veřejné zakázky za každý den prodlení. 

Odůvodnění vymezení obchodní Úrok z prodlení zadavatele s úhradou ceny je stanoven ve 
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podmínky stanovící smluvní 

pokutu za prodlení zadavatele s 

úhradou faktur vyšší než 0,05 % 

z dlužné částky za každý den 

prodlení. 

výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den 

prodlení. 

Odůvodnění vymezení dalších 

obchodních podmínek dle § 5 

odst. 2. veřejný zadavatel 

odůvodní vymezení obchodních 

podmínek veřejné zakázky na 

dodávky a veřejné zakázky na 

služby ve vztahu ke svým 

potřebám a k rizikům 

souvisejícím s plněním veřejné 

zakázky. 

Veškeré smluvní podmínky jsou stanoveny s ohledem na 

předmět a rozsah Veřejné zakázky. 

 

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám 

veřejného zadavatele podle § 5 vyhlášky 

V zadávací dokumentaci a návrhu smlouvy o poskytování základní a rozšířené podpory 

informačního systému Ginis Express na období do 3.3.2017 budou stanoveny pouze 

standardní technické podmínky, které jsou nezbytné pro zajištění řádného poskytování 

služeb. 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

--- --- 

 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám 

veřejného zadavatele podle § 6 vyhlášky 

S ohledem na skutečnost, že je Veřejná zakázka zadávána jedinému zájemci, nebude 

v  souladu s ust. § 79 odst. 6 zákona hodnocení prováděno a Zadavatel tak nestanovil 

v  souladu s ustanovením § 34 odst. 2, písm. i) zákona hodnotící kritéria. 

Hodnotící kritérium  Odůvodnění  

--- --- 

 

 

Odůvodnění předpokládané hodnoty podle § 7 vyhlášky 

 

Hodnota Odůvodnění 

16.391.200 ,- Kč bez DPH 

 

 

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky s ohledem na 

§ 14 odst. 3 písm. a) zákona v návaznosti na § 15 odst. 1 

zákona vychází ze skutečně uhrazené ceny za obdobné 

služby (tedy skutečné ceny podpory a údržby IS Gordic  

WIN „nově GINIS Express“ dle stávající smlouvy), 

upravené o inflační očekávání. 

Po ukončení Veřejné zakázky bude vysoutěžená cena 

verifikována znaleckým posudkem. 
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V Praze dne 22. 3. 2016 

 

……………………………… 

Hlavní město Praha 

JUDr. Richard Mařík,  

pověřený řízením odboru Informatiky Magistrátu hlavního města Prahy 

 


