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ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZMĚNĚ
ZADÁVACÍCH PODMÍNEK DYNAMICKÉHO
NÁKUPNÍHO SYSTÉMU
V dynamickém nákupním systému s názvem „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ (dále jen „DNS
KIVS”), který byl zaveden oznámením odeslaným do Věstníku veřejných zakázek dne 31. 7. 2012, jenž
bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 1. 8. 2012 pod ev. č. 220101 a v Úředním
věstníku Evropské unie dne 4. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 149-249354, ve znění opravných oznámení
o zavedení DNS KIVS s evidenčním číslem formuláře ve Věstníku veřejných zakázek 7302021026623,
7302061026623, 7602071026623 a 7602081026623, zavedený zadavatelem Českou republikou –
Ministerstvem vnitra, IČ: 00007064, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 – Letná (dále jen
„Centrální zadavatel“)
tímto rozhoduji, že:
1.

Zadávací dokumentace na zavedení dynamického nákupního systému s názvem „Poskytování
služeb KIVS - 2013 - 2017“, ve znění změn dle rozhodnutí Centrálního zadavatele o změně
zadávacích podmínek dynamického nákupního systému uveřejněných na profilu Centrálního
zadavatele, se ruší a nahrazuje novým zněním zadávací dokumentace na zavedení
dynamického nákupního systému s názvem „Poskytování služeb KIVS – 2013 – 2017“, která je
přílohou tohoto rozhodnutí Centrálního zadavatele.

2.

Příloha č. 4 zadávací dokumentace DNS KIVS „Základní obchodní podmínky pro 1. část DNS“,
uveřejněná současně se zavedením DNS KIVS na profilu Centrálního zadavatele, ve znění změn
dle rozhodnutí Centrálního zadavatele ze dne 7. 9. 2016 o změně zadávacích podmínek
dynamického nákupního systému, uveřejněných na profilu Centrálního zadavatele, se ruší a
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nahrazuje novým zněním přílohy č. 4 zadávací dokumentace DNS KIVS „Základní obchodní
podmínky pro 1. část DNS“, která je přílohou tohoto rozhodnutí Centrálního zadavatele.
3.

Příloha č. 5 zadávací dokumentace DNS KIVS „Základní obchodní podmínky pro 2. část DNS“,
uveřejněná současně se zavedením DNS KIVS na profilu Centrálního zadavatele, ve znění změn
dle rozhodnutí Centrálního zadavatele ze dne 7. 9. 2016 o změně zadávacích podmínek
dynamického nákupního systému, uveřejněných na profilu Centrálního zadavatele, se ruší a
nahrazuje novým zněním přílohy č. 5 zadávací dokumentace DNS KIVS „Základní obchodní
podmínky pro 2. část DNS, která je přílohou tohoto rozhodnutí Centrálního zadavatele.

Odůvodnění:
Shora uvedené změny představují zejména následující úpravy zadávacích podmínek DNS KIVS:
1.

Terminologické úpravy a přizpůsobení institutů nové právní úpravě
Dle ust. § 273 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
platí, že „dynamický nákupní systém zavedený podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za
dynamický nákupní systém podle tohoto zákona.“
Centrální zadavatel proto terminologicky přizpůsobil znění zadávacích podmínek DNS KIVS (tj.
zadávací dokumentace DNS KIVS, Smlouvy pro 1. část DNS a Smlouvy pro 2. část DNS) nové
právní úpravě (ZZVZ).
Centrální zadavatel dále uvedl do souladu s novou právní úpravou také instituty doposud
zavedené v rámci DNS KIVS, a to jak po stránce terminologické, tak obsahové.

2.

Zadávací dokumentace na zavedení dynamického nákupního systému s názvem „Poskytování
služeb KIVS – 2013 – 2017“ (dále jen „zadávací dokumentace DNS KIVS“)

2.1. Změna v čl. I.1 zadávací dokumentace DNS KIVS, kde se dosavadní věta ve znění:
„Pověřující zadavatelé budou následně přistupovat ke smlouvám o poskytování služeb KIVS za
podmínek vzešlých z jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS.“
nahrazuje novým zněním:
„Pověřující zadavatelé budou následně uzavírat smlouvy o poskytování služeb KIVS za podmínek
vzešlých z jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS.“
Centrální zadavatel v návaznosti na novou právní úpravu (ZZVZ) rozhodl o změně zadávacích
podmínek týkajících se fáze uzavírání (podepisování) smluv. Dle dosavadního znění zadávacích
podmínek jednotliví pověřující zadavatelé doposud přistupovali ke smlouvě již uzavřené mezi
Centrálním zadavatelem a vybraným uchazečem (novou terminologií vybraným dodavatelem).

2

Nově budou jednotlivé smlouvy s vybraným dodavatelem uzavírat (podepisovat) sami
pověřující zadavatelé.
Centrální zadavatel však zůstává smluvní stranou smlouvy, neboť mu zůstává zachována
koordinační úloha v procesu poskytování služeb jednotlivým koncovým uživatelům (k tomu více
viz bod 4.4. tohoto rozhodnutí).
2.2.

Změna v čl. XI.1 zadávací dokumentace DNS KIVS, do kterého se za dosavadní text nově
doplňuje následující:
„Centrální zadavatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu
ust. § 100 odst. 1 ZZVZ. Podmínky a obsah jednotlivých změn budou vždy specifikovány
v každé jednotlivé výzvě k podání nabídek.
Centrální zadavatel si vyhrazuje možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro
poskytnutí nových služeb vybraným dodavatelem za podmínek ust. § 100 odst. 3 ZZVZ s tím,
že předpokládaná doba a rozsah nových služeb bude vždy vymezena v každé jednotlivé
výzvě k podání nabídek.
Výše uvedené výhrady změny závazku dle ust. § 100 ZZVZ nemají vliv na možnost uplatnění
změn závazku dle ust. § 222 ZZVZ.
Centrální zadavatel si v souladu s § 48 odst. 7 ZZVZ vyhrazuje právo vyloučit účastníka
zadávacího řízení k zadání Dílčí veřejné zakázky, který je akciovou společností nebo má
právní formu obdobnou akciové společnosti, a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.
Způsob prokázání vydání výlučně zaknihovaných akcií ze strany účastníka zadávacího řízení
k zadání dílčí veřejné zakázky bude blíže specifikován v každé jednotlivé výzvě k podání
nabídek.
Centrální zadavatel v souladu s ust. § 104 odst. 2 ZZVZ výslovně upozorňuje, že od
vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, bude jako podmínka pro uzavření
smlouvy vyžadováno předložení
a) identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu,
a
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito
doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
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Centrální zadavatel si vyhrazuje možnost smlouvu s vybraným dodavatelem podepsat
elektronicky. V takovém případě budou smluvními stranami dodrženy postupy stanovené
právními předpisy pro podepisování dokumentů elektronickým podpisem.“
Centrální zadavatel využil oprávnění stanoveného v ust. § 100 odst. 1 a 3 ZZVZ a pro účely
jednotlivých veřejných zakázek vyhrazuje v zadávací dokumentaci DNS KIVS možnost změny
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro
poskytnutí nových služeb, s tím, že jednotlivé podmínky budou specifikovány v rámci
jednotlivých výzev k podání nabídek pro účely konkrétních veřejných zakázek.
Centrální zadavatel využil oprávnění stanoveného v ust. § 48 odst. 7 ZZVZ a pro účely
jednotlivých zadávacích řízení vyhrazuje v zadávací dokumentaci DNS KIVS oprávnění vyloučit
účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou
akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Uplatnění této zadávací
podmínky, jakož i způsob prokázání požadované skutečnosti ze strany účastníka zadávacího
řízení centrální zadavatel vždy stanoví v jednotlivých výzvách pro účely konkrétního zadávacího
řízení.
Ust. § 104 odst. 2 ZZVZ ukládá Centrálnímu zadavateli povinnost požadovat v zadávací
dokumentaci od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, aby Centrálnímu
zadavateli předložil údaje a doklady vymezené v tomto ustanovení, a to jako podmínku pro
uzavření smlouvy. V případě, že vybraný dodavatel tyto údaje nebo doklady zadavateli k jeho
výzvě nepředloží, Centrální zadavatel vybraného dodavatele ze zadávacího řízení vyloučí (§ 122
odst. 5 ZZVZ).
Do smlouvy se výslovně zavádí možnost, nikoli povinnost, smlouvu elektronicky podepsat, a to
za předpokladu, že budou dodržena pravidla stanovená právními předpisy pro podepisování
dokumentů elektronickým podpisem.

2.

Příloha č. 4 zadávací dokumentace DNS KIVS „Základní obchodní podmínky pro 1. část DNS“
(dále také jen „smlouva pro 1. část DNS“)

2.1. Změna ve vymezení smluvních stran smlouvy pro 1. část DNS:
Centrální zadavatel v návaznosti na novou právní úpravu provedenou v ZZVZ rozhodl o změně
zadávacích podmínek ohledně procesu uzavírání (podepisování) jednotlivých smluv na základě
provedeného zadávacího řízení. Namísto dosavadního postupu, dle něhož jednotliví pověřující
zadavatelé přistupovali ke smlouvě již uzavřené mezi Centrálním zadavatelem a vybraným
dodavatelem, budou nově jednotlivé smlouvy s vybraným dodavatelem uzavírat (podepisovat)
sami pověřující zadavatelé.
Centrální zadavatel však zůstává smluvní stranou smlouvy, neboť mu zůstává zachována
koordinační úloha v procesu poskytování služeb jednotlivým koncovým uživatelům (k tomu více
viz bod 4.4. tohoto rozhodnutí).
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2.2. Změna v bodě E smlouvy pro 1. část DNS, do kterého se za dosavadní text nově doplňuje
následující:
„v případě, že Smlouva sdružuje Služby specifikované ve dvou a více Poptávkových
listech vymezených v čl. 3.1. Smlouvy, považují se Služby vymezené v každém
jednotlivém Poptávkovém listu za jednu Veřejnou zakázku;“
Centrální zadavatel považuje za důležité výslovně ve smlouvě deklarovat skutečnost, že služby
zahrnuté v jednom poptávkovém listu a poptávané v konkrétním zadávacím řízení představují
z pohledu zákona jednu veřejnou zakázku.
Pokud Centrální zadavatel na základě výsledků jednotlivých zadávacích řízení uzavře smlouvu
na poskytování služeb vymezených ve dvou a více poptávkových listech s jedním subjektem
(vybraným dodavatelem), jedná se o administrativní opatření mající za následek zjednodušení
procesu uzavření smlouvy pro všechny zúčastněné strany. Na základě tohoto administrativního
postupu však nedochází k tomu, že všechny služby zahrnuté do této jedné smlouvy jsou
považovány za jednu veřejnou zakázku. I v takovém případě nadále platí, že souhrn služeb
v jednom poptávkovém listu představuje jednu veřejnou zakázku.

2.3. Změna v čl. 1 smlouvy pro 1. část DNS, jehož název nově zní:
„PŘEDMĚT, ÚČEL, DOBA TRVÁNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY“
a do kterého se doplňuje nový článek 1.3. ve znění:
„1.3. Doba trvání Smlouvy
Smlouva je pro Smluvní strany závazná od okamžiku její účinnosti dle čl. 13.2. Smlouvy
a po celou dobu jejího trvání, tj. po Dobu zavedení Služeb (čl. 5.5. Smlouvy) a po dobu
poskytování Služeb (čl. 13.1. Smlouvy).“
Dosavadní článek 1.3. smlouvy se nově označuje jako článek 1.4.
Centrální zadavatel považuje za důležité výslovně ve smlouvě deklarovat skutečnost, že
smlouva se pro všechny smluvní strany stává závaznou okamžikem nabytí účinnosti smlouvy,
a tedy je pro smluvní strany závazná také po celou Dobu zavedení Služeb, která je ve smlouvě
vymezena v čl. 5.5, a po celou dobu poskytování Služeb, která je specifikována v čl. 13.1.
smlouvy.

2.4. Změna v čl. 2 smlouvy pro 1. část DNS, do kterého se doplňuje nový článek 2.3. ve znění:
„2.3. Jednání Ministerstva po uzavření Smlouvy
Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci dle ust. § 12 odst. 1
zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mimo jiné plní koordinační úlohu pro
informační a komunikační technologie.
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V případě, že Ministerstvo není současně Koncovým uživatelem a nenáleží mu práva
a povinnosti Koncového uživatele vyplývající ze Smlouvy, je Ministerstvo oprávněno za
účelem plnění koordinační úlohy pro informační a komunikační technologie vykonávat
pro účely této Veřejné zakázky pouze ty činnosti a náleží mu pouze ta oprávnění a ty
povinnosti, na kterých se Smluvní strany ve Smlouvě výslovně dohodly.“
I po změně koncepce uzavírání smluv na veřejné zakázky zadávané v rámci DNS KIVS (viz výše
bod 2.1. tohoto rozhodnutí) bude Centrální zadavatel i nadále plnit koordinační úlohu
v průběhu poskytování služeb jednotlivým koncovým uživatelům, přičemž Centrální zadavatel
bude v rámci plnění koordinační úlohy oprávněn jako doposud vykonávat pouze ty činnosti a
budou mu náležet jen ta práva a ty povinnosti, které budou ve smlouvě výslovně upraveny.

2.5. Změna v čl. 3.15. smlouvy pro 1. část DNS, do kterého se nově vkládá text ve znění „podepsaný
uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné za Dodavatele jednat,“. Čl. 3.15. smlouvy
nově zní:
„3.15. Elektronické doručení daňového dokladu
Jakýkoliv řádný nebo opravný daňový doklad, vč. případného vypořádání fakturace
daňovým dokladem dle článku 3.11. Smlouvy, doručený dle Smlouvy příslušnému
Koncovému uživateli, musí být současně doručen Koncovému uživateli také v elektronické
podobě, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné za
Dodavatele jednat, a to na elektronickou adresu určenou tímto Koncovým uživatelem.“
Centrální zadavatel požaduje, aby jakýkoli daňový doklad (řádný nebo opravný) zasílaný
příslušnému koncovému uživateli v elektronické podobě byl opatřen uznávaným elektronickým
podpisem osoby oprávněné jednat za poskytovatele.
2.6. Změna v čl. 4. smlouvy pro 1. část DNS, jehož dosavadní znění se nahrazuje novým zněním:
„4. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU
4.1. Právo Koncových uživatelů uplatňovat změnové požadavky
Vzhledem k tomu, že uspokojování potřeb veřejného zájmu a plnění činnosti Koncových
uživatelů s sebou nese dynamické nároky Koncových uživatelů na zajišťování Služeb, jež
není s ohledem na standardní průběh zadávacího řízení možné smluvně zajistit
bezodkladně, a s ohledem na povahu Služeb, vyhradil Centrální zadavatel dle ust. § 100
odst. 1 ZZVZ v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky oprávnění Koncového uživatele
během účinnosti Smlouvy písemně uplatnit u Poskytovatele změnové požadavky
ohledně Služeb specifikovaných v Poptávkovém listu, které jsou dle Smlouvy
poskytovány Koncovému uživateli, a to zejména co do počtu přípojek, rychlosti nebo
jiných parametrů Služeb (dále jen „Vyhrazené změny“). Vyhrazené změny budou
Koncovým uživatelem uplatněny v případech potřeby změn Služeb vyvolaných zejm.
v důsledku nutnosti přijetí bezpečnostních opatření (např. opatření vyplývající ze zákona
č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti či opatření v souvislosti se správou prvků
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kritické infrastruktury) a v případech vyvolaných v důsledku úprav a optimalizace
infrastruktury státu v odvětví komunikačních a informačních systémů (zejm. stěhování,
rušení koncových bodů Služeb, navyšování kapacit Služeb při rozšiřování personálních
kapacit atd.). Poskytovatel je povinen Vyhrazenou změnu uplatněnou Koncovým
uživatelem provést, neznamená-li jejich provedení mimořádné technické nároky.
Mimořádnými technickými nároky na zavedení příslušné služby se rozumí okolnosti, pro
které Poskytovatel postupující s vynaložením odborné péče není schopen z důvodů, za
něž není Poskytovatel odpovědný, dodržet maximální Dobu zavedení Služby dle
Smlouvy. Uplatnění Vyhrazené změny je Koncový uživatel oprávněn učinit v souladu a v
rozsahu upraveném ZZVZ, Smlouvou a zadávacími podmínkami Zadávacího řízení.
4.2. Maximální rozsah Vyhrazené změny
Na základě Vyhrazené změny může být celková cena Služeb dle Poptávkového listu
specifikovaných ve vztahu k určitému Koncovému uživateli navýšena či snížena nejvýše o
30 % výchozí hodnoty. Výchozí hodnotou je cena Služeb, jež byla nabídnuta
Poskytovatelem v nabídce v Zadávacím řízení na Veřejnou zakázku v rámci DNS, o níž
Ministerstvo rozhodlo jako o ekonomicky nejvýhodnější; uplatnění Vyhrazené změny
nemá na určení výchozí hodnoty vliv. Cena za Služby poskytované po uplatnění
Vyhrazené změny bude stanovena způsobem dle Smlouvy, resp. bude vycházet z výchozí
hodnoty Služby nabídnuté Poskytovatelem v nabídce podané v Zadávacím řízení.
4.3. Organizační vyhrazené změny
Koncový uživatel je oprávněn opakovaně uplatňovat Vyhrazené změny, které jsou
vyvolány organizačními změnami ve struktuře Koncového uživatele (dále jen
„Organizační vyhrazené změny“), včetně snížení množství Služeb, změny kvality Služeb,
změny místa poskytování Služeb, převedení práv na poskytování Služeb (či jen některých
z nich) na jiného Koncového uživatele apod. Uplatnění Organizační vyhrazené změny
musí být doloženo řádným odůvodněním Koncového uživatele. Předpokládá-li realizace
Organizační vyhrazené změny změnu poštovní adresy poskytování Služby, provede
Poskytovatel s příslušným Koncovým uživatelem technické šetření. Cena za Služby
poskytované po uplatnění Organizační vyhrazené změny bude stanovena způsobem dle
Smlouvy.
4.4. Nové služby
Koncový uživatel si vyhrazuje právo použít jednací řízení bez uveřejnění pro poskytnutí
nových služeb Poskytovatelem dle ust. § 100 odst. 3 ZZVZ a za podmínek stanovených
v § 66 ZZVZ. Novými službami se rozumí obdobné služby odpovídající Veřejné zakázce.
Předpokládaná hodnota nových služeb nepřevýší 30 % předpokládané hodnoty Veřejné
zakázky. Cena za tyto nové služby nepřesáhne o více než 30 % jejich předpokládanou
hodnotu ani nepřesáhne 30 % ceny uhrazené za Veřejnou zakázku. Nové služby mohou
být sjednány v rozsahu odpovídajícímu výši předpokládané hodnoty nových služeb
a poskytovány po dobu, která se odvíjí od sjednaného rozsahu nových služeb
a předpokládané hodnoty nových služeb, to vše s přihlédnutím ke stanovené hranici
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ceny za nové služby dle věty čtvrté tohoto článku. Koncový uživatel je oprávněn zahájit
jednací řízení bez uveřejnění do 3 let ode dne uzavření Smlouvy.
Následující ustanovení Smlouvy o Vyhrazených změnách se použijí též pro poskytování
nových služeb, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
4.5. Centrální registr vyhrazených změn KIVS
Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny Vyhrazené změny musí být uplatněny
prostřednictvím Ministerstva, a to zasláním písemného požadavku Koncového uživatele
Ministerstvu. Ministerstvo zaznamená požadavek do své evidence (dále jen „Centrální
registr vyhrazených změn KIVS“) a po jeho vyhodnocení jej uplatní vůči Poskytovateli.
Centrální registr vyhrazených změn KIVS administruje Ministerstvo a shromažďuje v něm
všechny změnové požadavky Koncových uživatelů uplatněné dle Smlouvy. Údaje
shromážděné v Centrálním registru vyhrazených změn KIVS, které se týkají příslušného
Koncového uživatele, jsou tomuto Koncovému uživateli zpřístupněny v portálu KIVS.
4.6. Účinnost Vyhrazené změny
Pokud není v rámci Vyhrazené změny uplatněné Koncovým uživatelem požadováno
pozdější provedení změny Služby nebo nové služby, je Poskytovatel povinen zavést
požadovanou změnu Služby nebo novou službu nejpozději ve lhůtě odpovídající příslušné
Době zavedení Služby, která běží od okamžiku doručení Vyhrazené změny Poskytovateli.
Dojde-li uplatněním Vyhrazené změny k rušení Služby, je Poskytovatel povinen
poskytování Služby zrušit nejpozději ke konci měsíce, pokud mu byl požadavek na
zrušení Služby doručen do 15. dne předmětného měsíce, jinak od 15. dne měsíce
následujícího po doručení požadavku na zrušení Služby.
4.7. Zřizovací poplatek při uplatnění Vyhrazené změny
Poskytovatel je oprávněn účtovat zřizovací poplatek při uplatnění Vyhrazené změny
maximálně ve výši odpovídající rozdílu mezi zřizovacím poplatkem za změněnou nebo
novou službu a zřizovacím poplatkem za dosavadní Službu, a to pouze v případě, že
změněná nebo nová služba neodpovídá svými technologickými parametry původní
Službě.
Od tohoto ustanovení je možné se odchýlit na základě písemné dohody mezi Koncovým
uživatelem a Poskytovatelem, pokud Poskytovatel předloží Koncovému uživateli
zdůvodněný požadavek na uhrazení zřizovacího poplatku při uplatnění Vyhrazené změny
a Koncový uživatel tento požadavek schválí; uvedené platí i pro případ, že změněná
nebo nová služba bude odpovídat svými technologickými parametry původní Službě.
4.8. Postoupení Vyhrazených změn
Každý Koncový uživatel je oprávněn uplatňovat Vyhrazenou změnu v povoleném
rozsahu pouze ve vztahu ke Službám, které odebírá, ledaže mu jiný Koncový uživatel
postoupí své právo na uplatnění Vyhrazených změn dle Smlouvy v rozsahu, v jakém k
okamžiku postoupení práva disponuje; postoupit lze pouze právo na uplatnění
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Vyhrazených změn, kterým jiný Koncový uživatel disponuje v rámci této Veřejné
zakázky. Postoupení musí být uplatněno prostřednictvím Ministerstva, a to zasláním
písemného požadavku Koncového uživatele Ministerstvu. Ministerstvo je oprávněno
postoupení zprostředkovat. O čerpání Vyhrazených změn jednotlivými Koncovými
uživateli a rozsahu postoupení práva na uplatnění Vyhrazených změn vede Ministerstvo
evidenci v Centrálním registru vyhrazených změn KIVS.
4.9. Poskytování Služeb dle Vyhrazených změn
Sdělením Ministerstva Poskytovateli o uplatnění Vyhrazené změny vzniká povinnost
Poskytovatele k poskytování Služby Koncovému uživateli v požadovaném rozsahu.
Koncový uživatel a Poskytovatel jsou povinni potvrdit den realizace Vyhrazených změn,
od nějž Poskytovatel zahájí či zahájil poskytování Služeb v rozsahu dotčeném
uplatněním Vyhrazené změny, a to oběma Smluvními stranami podepsaným protokolem
o převzetí Služeb, jehož kopii Koncový uživatel neprodleně zašle Ministerstvu.
4.10. Změny závazku mimo režim Vyhrazených změn
Oprávněním Koncového uživatele k uplatnění Vyhrazené změny dle Smlouvy není
dotčeno právo Koncového uživatele a Poskytovatele dohodnout se o změně Služeb
poskytovaných dle Smlouvy za podmínek stanovených v ZZVZ, zejména v ust. § 222
ZZVZ.
4.11. Specifické požadavky Koncových uživatelů
Koncoví uživatelé jsou oprávněni u jednotlivých Služeb uvést své požadavky na jejich
poskytování dané zejména zvláštními technickými podmínkami u příslušného Koncového
uživatele. Poskytovatel je povinen k těmto požadavkům při poskytování Služeb
přihlédnout.“
Centrální zadavatel využil oprávnění stanoveného v ust. § 100 odst. 1 a 3 ZZVZ a pro účely
jednotlivých veřejných zakázek vyhradil v zadávací dokumentaci možnost změny závazku ze
smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „vyhrazené změny závazku“) a možnost použití
jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových služeb (dále jen „nové služby“). Nová
ustanovení smlouvy o vyhrazených změnách závazku a nových službách v zásadě vycházejí
z dosavadní úpravy smlouvy o opcích a opčním právu, s tím, že smlouva nově vymezuje
maximální rozsah vyhrazených změn tak, že celková cena služeb nesmí být navýšena či snížena
více jak o 30 % výchozí hodnoty těchto služeb. Tuto hranici 30 % Centrální zadavatel aplikuje
analogicky podle pravidel stanovených pro uplatnění nových služeb (§ 100 odst. 3 ZZVZ).
V případě nových služeb Centrální zadavatel v souladu se ZZVZ stanoví, že předpokládaná
hodnota nových služeb nepřevýší 30 % předpokládané hodnoty Veřejné zakázky (§ 100 odst. 3
ZZVZ), a současně že cena za tyto nové služby nepřesáhne o více než 30 % jejich
předpokládanou hodnotu ani nepřesáhne 30 % ceny uhrazené za Veřejnou zakázku (§ 66 písm.
e) ZZVZ).
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Podmínky a obsah vyhrazených změn závazku (§ 100 odst. 1 ZZVZ), jakož i předpokládaná doba
a rozsah nových služeb (§ 100 odst. 3 ZZVZ), budou vždy specifikovány v rámci jednotlivých
výzev k podání nabídek pro účely konkrétních veřejných zakázek.
Centrální zadavatel v čl. 4.7. smlouvy, který upravuje režim úhrady zřizovacího poplatku
v případě uplatnění Vyhrazené změny, zavádí možnost Koncového uživatele a Poskytovatele
dohodnout se o úhradě zřizovacího poplatku v jednotlivém případě odchylně od ustanovení
smlouvy, to však pouze v případě, že Poskytovatel předloží Koncovému uživateli zdůvodněný
požadavek na uhrazení zřizovacího poplatku a Koncový uživatel tento požadavek schválí –
uvedené platí i pro případ, že změněná nebo nová služba bude odpovídat svými
technologickými parametry původní službě.

2.7. Změna v čl. 5.6. smlouvy pro 1. část DNS, jehož dosavadní znění se nahrazuje novým zněním:
„5.6. Běh Doby zavedení Služby
Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, počíná Doba zavedení Služby běžet nabytím
účinnosti Smlouvy, a končí okamžikem, kdy je Koncový uživatel schopen a oprávněn
Službu v plném rozsahu odebírat, tj. dnem podepsání předávacího protokolu o zavedení
Služby ze strany Poskytovatele a Koncového uživatele; od tohoto okamžiku běží doba
poskytování Služeb dle čl. 13.1. Smlouvy.“
Změna znění čl. 5.6. smlouvy souvisí se změnou koncepce uzavírání smluv na veřejné zakázky
v rámci DNS KIVS (viz výše bod 2.1. tohoto rozhodnutí). Nově je tedy stanoven počátek běhu
Doby zavedení Služby jednotně a váže se ke dni uzavření smlouvy, přičemž smlouva je uzavřena
v okamžiku, kdy je podepsána všemi smluvními stranami. Centrální zadavatel současně v textu
smlouvy upravuje povinnost koncového uživatele a poskytovatele uzavřít akceptační protokol
o zavedení služby, a v zájmu právní jistoty smluvních stran se stanovuje, že uzavřením
akceptačního protokolu začíná běžet doba poskytování služeb dle čl. 13.1. smlouvy.

2.8. Změna v čl. 9.2. smlouvy pro 1. část DNS, do kterého se nově vkládá text ve znění „I v případě,
že Poskytovatel použije k poskytování Služeb a plnění svých závazků dle Smlouvy
poddodavatele, jakákoli oznámení, žádosti či jiné sdělení činí vůči Koncovému uživateli nebo
Ministerstvu Poskytovatel.“. Čl. 9.2. smlouvy nově zní:
„9.2. Možnost poddodávek
Poskytovatel je oprávněn, pokud nebude dohodnuto jinak, k poskytování Služeb a plnění
svých dalších závazků dle Smlouvy, používat jako poddodavatele třetí osoby. Koncový
uživatel může v návaznosti na dohodnutou bezpečnostní politiku nebo z jiného důležitého
důvodu stanovit závazná omezení týkající se používání poddodavatelů ze strany
Poskytovatele, zejména pak ve vztahu k přístupu do prostor nebo informačních systémů
Koncového uživatele. V případě použití poddodavatele není jakkoli dotčena odpovědnost
Poskytovatele za případné nesplnění či vadné plnění příslušných závazků.
10

I v případě, že Poskytovatel použije k poskytování Služeb a plnění svých závazků dle
Smlouvy poddodavatele, jakákoli oznámení, žádosti či jiné sdělení činí vůči Koncovému
uživateli nebo Ministerstvu Poskytovatel.“
Pouze poskytovatel je oprávněn komunikovat a činit jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení
vůči pověřujícímu zadavateli nebo Centrálnímu zadavateli, a to i tehdy, pokud plní veřejnou
zakázku či její části prostřednictvím poddodavatele.

2.9. Změna v čl. 13.1. smlouvy pro 1. část DNS, jehož dosavadní znění se nahrazuje novým zněním:
„13.1. Doba poskytování Služeb
Služby dle Smlouvy jsou poskytovány po dobu [BUDE DOPLNĚNO].“
Tato změna souvisí se změnou provedenou v čl. 1.3. smlouvy (viz výše bod 4.3. tohoto
rozhodnutí) a s požadavkem na zpřesnění vymezení doby trvání smlouvy a doby poskytování
služeb.

2.10. Změna v čl. 13.2. smlouvy pro 1. část DNS, jehož dosavadní znění se nahrazuje novým zněním:
„13.2. Účinnost Smlouvy
Smlouva se stává účinnou dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Po nabytí účinnosti ust. § 6 a 7 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím
registru smluv.“
Potřeba provedení této úpravy souvisí jak se změnou vymezení smluvních stran smlouvy (viz
výše bod 4.1. tohoto rozhodnutí), tak s nabytím účinnosti zákona č. 340/2015 Sb. Pro smlouvy
uzavřené do 30. 6. 2017 včetně bude platit, že smlouva se stává účinnou dnem jejího podpisu
všemi smluvními stranami. Pro smlouvy uzavírané od 1. 7. 2017 dojde k nabytí účinnosti až
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

2.11. Změna v čl. 13. smlouvy pro 1. část DNS, do kterého se doplňuje nový článek 13.3. ve znění:
„13.3. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv
Ministerstvo je povinno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření
Smlouvy, zaslat Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv. Pokud Ministerstvo v této lhůtě Smlouvu správci registru smluv nezašle, je
povinen Smlouvu bez zbytečného odkladu zaslat správci registru smluv k uveřejnění
Poskytovatel.
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Smlouva bude v registru smluv uveřejněna pod číslem jednacím Ministerstva uvedeným
v záhlaví této Smlouvy.“
Dosavadní články 13.3. – 13.6. smlouvy se nově označují jako články 13. 4. – 13.7.
Zavedení povinnosti uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv vychází z nové právní
úpravy provedené zákonem č. 340/2015 Sb. Dle ust. § 5 odst. 2 věty první tohoto zákona
„osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo smluvní strana smlouvy zašle smlouvu správci registru smluv
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů
od uzavření smlouvy.“
Osobou odpovědnou za uveřejnění smlouvy je Centrální zadavatel. Centrální zadavatel je
povinen smlouvu podepsanou všemi smluvními stranami zaslat správci registru smluv
k uveřejnění bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. V případě, že Centrální
zadavatel tuto povinnost nesplní, je povinen smlouvu bezodkladně zaslat správci registru smluv
k uveřejnění poskytovatel.
Dnem 1. 7. 2017 vstoupí v účinnost pravidlo obsažené v ust. § 7 zákona č. 340/2015, podle
něhož v případě, že k uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv nedojde ani do tří
měsíců ode dne jejího uzavření, bude smlouva od počátku zrušena. Toto pravidlo se poprvé
uplatní pro smlouvy uzavřené 1. 7. 2017 (viz § 9 zákona č. 340/2015 Sb.).

2.12. Změna v čl. 13.4. smlouvy pro 1. část DNS, do kterého se vkládá nový odstavec (ii) ve znění:
„(ii) výpovědí ze strany Koncového uživatele s výpovědní dobou do konce měsíce, v němž
byla výpověď Poskytovateli doručena, v případě, že Poskytovatel po dobu trvání
Smlouvy řádně a včas neprovozuje připojení do InterConnectu CMS (čl. 6.1. Smlouvy),“
Dosavadní odstavce (ii) – (iv) se nově označují jako odstavce (iii) – (v).
V případě této změny se nejedná o stanovení nového důvodu výpovědi ze smlouvy, ale pouze
o koncepční úpravu textu smlouvy a zohlednění již zavedeného výpovědního důvodu v jiném
ustanovení smlouvy. Již v dosavadním znění čl. 6.1. smlouvy je totiž stanoveno, že „v případě,
že Poskytovatel po dobu trvání Smlouvy připojení do InterConnectu CMS řádně a včas
neprovozuje, je Koncový uživatel oprávněn Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou ke konci
měsíce, v němž bude výpověď Poskytovateli doručena.“

2.13. Změna v čl. 13.5. smlouvy pro 1. část DNS, jehož dosavadní znění se nahrazuje novým zněním:
„13.5. Podstatné porušení Smlouvy
Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že pro účely Smlouvy je porušení podstatné zejména,
jestliže
a) Poskytovatel nezahájí řádné poskytování Služeb v Době zavedení Služby,
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b) Poskytovatel neposkytne po skončení poskytování Služeb Koncovému uživateli
maximální součinnost novému poskytovateli, Koncovému uživateli a Ministerstvu při
migraci (převodu) Služeb na služby v rámci KIVS dle nově uzavřené smlouvy s jiným
poskytovatelem tak, aby kontinuita poskytování Služeb Koncovému uživateli nebyla
narušena (čl. 8.3. Smlouvy),
c) Poskytovatel nezajistí, aby kontinuita Služeb poskytovaných Koncovému uživateli při
změně nebo migraci nebyla narušena (čl. 8.4. Smlouvy),
d) Smluvní strana porušující Smlouvu věděla v době uzavření Smlouvy nebo v této době
bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu Smlouvy, že jiná Smluvní strana nebude
mít zájem na plnění povinností při takovém porušení Smlouvy; uvedené se týká i případů
poskytnutí vadného plnění a plnění, které je v rozporu se zadávací dokumentací KIVS
2013-2017,
e) je tak dále stanoveno ve Smlouvě.“
S ohledem na dosavadní zkušenosti koncových uživatelů při poskytování služeb považuje
Centrální zadavatel za důležité ve smlouvě demonstrativním způsobem vymezit, jaká porušení
smlouvy jsou považována za podstatná, a to ve spojení s oprávněním koncového uživatele
smlouvu vypovědět.

2.14. Změna v čl. 13 smlouvy pro 1. část DNS, do kterého se doplňuje nový článek 13.8. ve znění:
„13.8. Účinky výpovědi Smlouvy
Výpovědí Smlouvy ze strany konkrétního Koncového uživatele zanikají závazky ze
Smlouvy pouze ve vztahu k tomuto Koncovému uživateli, výpověď Smlouvy ze strany
tohoto Koncového uživatele nezpůsobuje zánik Smlouvy mezi ostatními Smluvními
stranami; stejné účinky nastávají v případě ukončení Smlouvy na základě písemné
dohody mezi konkrétním Koncovým uživatelem a Poskytovatelem dle čl. 13.4. odst. (i)
Smlouvy.“
V zájmu zachování principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti také v rámci poskytování
služeb dle smlouvy se výslovně stanovuje, že v případě, kdy smlouvu vypoví jednotlivý koncový
uživatel, zaniká smlouva pouze ve vztahu k tomuto koncovému uživateli. Vůči ostatním
koncovým uživatelům nemá tato výpověď žádné právní účinky. Totéž platí pro případy
ukončení smlouvy na základě písemné dohody mezi konkrétním koncovým uživatelem
a poskytovatelem.

3.

Příloha č. 5 zadávací dokumentace DNS KIVS „Základní obchodní podmínky pro 2. část DNS“
(dále také jen „smlouva pro 2. část DNS“)
Pro účely smlouvy pro 2. část DNS platí tytéž změny, které jsou provedeny v rámci smlouvy pro
1. část DNS, s výjimkou:
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-

nového znění článku 13.4. smlouvy pro 1. část DNS, neboť úprava tohoto výpovědního
důvodu nepřichází v případě smlouvy pro 2. část DNS z povahy věci v úvahu,

Dále pro přehlednost Centrální zadavatel uvádí, že nové znění:
-

čl. 9.2. smlouvy pro 1. část DNS platí pro čl. 8.2. smlouvy pro 2. část DNS,

-

čl. 13.1. smlouvy pro 1. část DNS platí pro čl. 12.1. smlouvy pro 2. část DNS,

-

čl. 13.2. smlouvy pro 1. část DNS platí pro čl. 12.2. smlouvy pro 2. část DNS,

-

čl. 13.3. smlouvy pro 1. část DNS platí pro čl. 12.3. smlouvy pro 2. část DNS,

-

čl. 13.5. smlouvy pro 1. část DNS platí pro čl. 12.5. smlouvy pro 2. část DNS,

-

čl. 13.8. smlouvy pro 1. část DNS platí pro čl. 12.8. smlouvy pro 2. část DNS.

Poučení:
Proti rozhodnutí Centrálního zadavatele lze podat zdůvodněné námitky podle § 241 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Písemné námitky musí být Centrálnímu zadavateli
doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Ing. Vladimír Velas
ředitel odboru provozu informačních technologií a komunikací
podepsáno elektronicky

Přílohy (3):
1. Zadávací dokumentace na zavedení dynamického nákupního systému s názvem „Poskytování
služeb KIVS – 2013 – 2017“
2. Příloha č. 4 zadávací dokumentace DNS KIVS „Základní obchodní podmínky pro 1. část DNS“
3. Příloha č. 5 zadávací dokumentace DNS KIVS „Základní obchodní podmínky pro 2. část DNS“
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