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OBJEDNÁVKA 

Zadávací a pověřovací list č. 02/2021 
pro Katalogový list MF_OC/01 

 

ke Smlouvě o poskytování odborných služeb 
uzavřené dne 12. 5. 2020   

(evidované u objednatele pod č. 9006/014/2020, č.j. MF-28447/2019/7005) 
(evidované u poskytovatele pod ev.č. SML2020026, č.j. SPCSS-02127/2020) 

Česká republika – Ministerstvo financí 
se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1 
zastoupen:  
IČO: 00006947 
DIČ: CZ00006947   
ID datové schránky: xzeaauv 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 3328001/0710   
(dále jen „objednatel“ nebo „MF“) 

a 

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 
se sídlem:  Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922 
zastoupený:  
IČO:  03630919  
DIČ:  CZ03630919 
ID datové schránky:  ag5uunk  
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu:  6303942/0800   
(dále jen „poskytovatel“ nebo „SPCSS“) 

Zadání Služby MF_OC/01, které bude realizovat poskytovatel podle smlouvy o poskytování 
odborných služeb (evid. u objednatele pod č. 9006/014/2020 a u poskytovatele pod č. SML2020026). 

Služba MF_OC/01 

Specifikace zadání – název role pro zajištění 
odborných služeb a informační podpory 

Projektový specialista 
 

Zadaný počet MD (8 hodin) Maximálně 11 dní měsíčně, maximálně 33 MD 

Období realizace 01.01.2022 – 31.03.2022 

 

Specifikace zadání – název role pro zajištění 
odborných služeb a informační podpory 

Projektový specialista 
 

Zadaný počet MD (8 hodin) Maximálně 23 dní měsíčně, maximálně 138 MD 

Období realizace 01.01.2022 – 30.06.2022 
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Rozsah a popis požadovaných činností 

Projektový specialista: 
3.1 Činnosti podpory dle Katalogového listu č. 1 MF_OC/01 

• Zajišťování přípravy zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám souvisejících s rozvo-
jem, provozem a podporou IS MF (předběžné oznámení, výzva, hodnotící kritéria, technická 
specifikace předmětu zakázky, odůvodnění veřejné zakázky, odpovědi na dodatečné infor-
mace, hodnocení nabídky, záznam o průběhu a výsledku jednání); 

• spolupráce při zpracování investičního záměru akce IS MF; 
• zajišťování přípravy smluvní dokumentace, zajištění zpracování seznamu subdodavatelů 

po ukončení plnění veřejné zakázky; 
• kontrola plnění veřejné zakázky na základě záznamů o poskytovaných službách (provozní 

deník), věcné odsouhlasení plnění dodávky (likvidační protokol) k přijaté faktuře, včetně 
projektů kofinancovaných z EU, FM; 

• spolupráce při přípravě veřejných zakázek na pořízení, instalaci a konfiguraci výkonnějšího 
hardware k zajištění provozu IS MF; 

• poskytování uživatelské podpory, řešení problémů a incidentů při provozu IS MF; 
• zajišťování přenosů a zpracování dat včetně dat z externích datových zdrojů v rámci IS MF; 
• spolupráce na testování a pilotním provozu IS MF před nasazením do rutinního provozu; 
• poskytování součinnosti v oblasti ICT při rozvoji a u nově zřizovaných informačních systémů 

IS MF; 
• vedení projektové dokumentace, zajišťování její aktualizace a doplňování dle potřeb IS MF; 
• zajišťování uživatelských školení nových částí systémů nebo pro nové uživatele; 
• zajišťování přístupových práv IS MF; 
• zpracovávání návrhů stanovisek a připomínek k materiálům pro vnitřní a vnější připomín-

kové řízení; 
• vykonávání lektorské činnosti pro MF; 
• spolupráce s dodavateli používaného aplikačního SW; 
• koncepční spolupráce s ostatními útvary MF v rámci ICT; 
• řešení požadavků Service Desk ICT v řešitelské skupině MF. 

 

Název role Cena za MD v Kč 
bez DPH Počet MD 

Cena za požadovaný počet MD 

Kč bez DPH Kč s DPH 

Projektový Specialista 
 

5 600,00 Kč 11 MD 61 600,00 Kč 74 536,00 Kč 

Celkem  3 měsíce (3 x 11 MD) 33 MD 184 800,00 Kč 223 608,00 Kč 

Projektový Specialista 
 5 700,00 Kč 23 MD 131 100,00 Kč 158 631,00 Kč 

Celkem  6 měsíců (6 x 23 MD) 138 MD 786 600,00 Kč 951 786,00 Kč 

Specifikace výstupů činností: dle schváleného měsíčního výkazu práce 

 

Rozsah pověření: v souladu s rozsahem a popisem činností 
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Osoby oprávněné za ověření a schválení akceptačních protokolů 

Za objednatele  

Za poskytovatele  

Osoby oprávněné k jednání ve věcech plnění této smlouvy 

Za objednatele  

Za poskytovatele  
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