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       Na základě ustanovení § 74 odst. 6 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění (dále jen „zákon“), je na jednání vlády předkládán materiál týkající se 
ustanovení hodnotící komise v rámci veřejné zakázky „Integrovaný informační  systém Státní 
pokladny (IISSP)“.  
 
Veřejným zadavatelem veřejné zakázky je Ministerstvo financí se sídlem Letenská 15, 118 10  
Praha 1. Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je ministr – Ing. Miroslav Kalousek.  
 
Veřejná zakázka je zadávána jako otevřené řízení ve smyslu § 21 odst. 1 písm. a) zákona.  
Oznámení o zakázce bylo uveřejněno v  Informačním systému veřejných zakázek - 
uveřejňovacím subsystému dne 15.7.2008 pod evidenčním číslem 60019993 a  v Úředním 
věstníku EU dne 17.7.2008 pod  č. 183369-2008.  
 
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je dodávka integrovaného informačního systému státní 
pokladny obsahující dodávku služeb a práv (licencí pro zavedení a užívání) potřebných pro 
zavedení informačního systému do produktivního užívání.   
 
Dle § 74 odst. 6 zákona  u veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne částku       
Kč 500 mil. bez DPH  musí hodnotící komisi  tvořit minimálně 9 členů. S ohledem                
na předmět zakázky je dle ustanovení uvedeného paragrafu nezbytné, aby alespoň dvě třetiny 
členů komise splňovaly podmínku příslušné odbornosti ve vztahu k předmětu veřejné 
zakázky. Současně ustanovení § 74 odst. 4 zákona ukládá jmenovat ke každému z členů 
hodnotící komise náhradníka.   
  
Do hodnotící komise je navrženo 13 členů a 13 náhradníků, kteří byli vybráni z Ministerstva 
financí, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Úřadu vlády České republiky, 
Parlamentu České republiky – Poslanecké sněmovny, Ministerstva průmyslu a obchodu, 
Profesních komor, společnosti Centire s.r.o. a advokátní kanceláře Sodomka-Souček-Jindra-
Mokrý a partneři. Složení a odborná způsobilost hodnotící komise splňuje požadavky 
ustanovení § 74 zákona.  
 
Dle § 74 odst. 6 zákona hodnotící komisi ustanoví Vláda nejpozději do konce lhůty pro 
podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 9.9.2008 do 10,00 hodin.  
 
Vnější připomínkové řízení se nerealizovalo. Ministr financí požádal dne 8.8.2008 o výjimku 
z vnějšího připomínkového řízení  dle článku II odst. 1 Jednacího řádu vlády. Výjimka byla 
dne 20. srpna 2008 předsedou vlády pod č.j.: 13488/08-OVA udělena. 
 


