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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 01.02.2021 

Návrh pro 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 2. 2021 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Servisní podpora produktů pořízených v 

rámci IOP 09“   

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na služby s názvem „Servisní podpora produktů 

pořízených v rámci IOP 09“ dle důvodové zprávy, 

 

2 schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

495 441,2 * + 200,0 495 641,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 022 Veřejné zakázky 3 777,5 * + 200,0 3 977,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Návrh na doporučení schválení záměru zadat veřejnou zakázku na služby s názvem „Servisní podpora 

produktů pořízených v rámci IOP 09“ byl předložen i k projednání Radě města Přerova na její 55. 

schůzi dne 27. 1. 2021. Součástí předkládaného materiálu byl rovněž návrh na smluvní zastoupení 

zadavatele ve veřejné zakázce. Vzhledem k tomu, že termín pro předložení předloh pro 17. zasedání 



Zastupitelstva města Přerova následuje bezprostředně po konání 55. schůze Rady města Přerova, není 

v době zpracování této předlohy výsledek jednání schůze Rady města Přerova znám a s obsahem 

usnesení Rady města Přerova tak bude Zastupitelstvo města Přerova zpravodajem seznámeno přímo na 

svém zasedání dne 8. 2. 2021. 

 

Odbor vnitřních věcí 

Odbor vnitřní správy doporučuje ZM schválit návrh usnesení v předloženém znění, dle důvodové 

zprávy. 

 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 

Dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova, kapitola první, čl. 1 odst. 4, si Zastupitelstvo 

vyhradilo schválení záměru zadat veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě 

veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty. Na základě shora uvedeného a na základě požadavku věcného gestora akce na 

přípravu zadávacího řízení, předkládá Odbor řízení projektů a investic, Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací návrh schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Servisní podpora 

produktů pořízených v rámci IOP 09“. 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu na dofinancování zajištění právních služeb a služeb externího 

administrátora výše uvedené veřejné zakázky. K tomuto účelu budou použity finanční prostředky ze 

zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty v roce 2020, které se stanou součástí zůstatku 

hospodaření roku 2020. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 

  
Předmětem veřejné zakázky je závazek Dodavatele poskytovat Zadavateli služby servisní a technické 

podpory (dále jen služby) při užívání SW produktů, pořízených v rámci P 09 IOP s tím, že 

poskytované služby se dělí na: 

  

1. služby poskytované na paušální bázi – detailní specifikace služeb je uvedena níže. 

2. služby poskytované na dodávkové bázi – jedná se o další služby Dodavatele při užívání a rozvoji 

systému, které jsou poskytovány nad rámec služeb poskytovaných na paušální bázi. Dodavatel se 

zavazuje tyto služby provést, projeví-li o ně Zadavatel zájem, za úplatu podle platného ceníku 

Dodavatele, na základě samostatného požadavku. Zadavatel má právo, nikoliv však povinnost tyto 

služby objednat a následně čerpat. 

  

Zadavatel požaduje po Dodavateli konkrétně zajištění technické, uživatelské a legislativní podpory při 

rutinním provozu, včetně maintenance na vybrané části (moduly) díla dodaného spol. Tesco SW, a.s.  

v rámci projektu „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě statutárního města Přerova“, 

reg. č.: CZ.1.06/2.1.00/09.07382:  

A. Portál úředníka  

1. Service Desk  

2. Řízení projektů  



3. Nájemní vztahy  

4. Majetek  

5. Cestovní příkazy  

6. Školení  

7. Překážky v práci/Dovolená  

8. Administrátorský modul (Systémová nastavení, workflow,…)  

9. Integrační vazby AIS, včetně podpory integrační sběrnice  

  

Zadavatel výslovně požaduje, aby Dodavatel v rámci svého plnění udržoval po celou dobu platnosti 

servisní smlouvy všechny části/moduly v souladu s platnou legislativou. Tzn., že Dodavatel se 

zavazuje, v případě legislativních změn zajistit úpravy všech částí díla tak, aby byly v souladu se 

změněnými právními předpisy a poskytnout upravené části díla Zadavateli, včetně zajištění 

nezbytných prací souvisejících s instalací  

a nasazením vedoucích k zajištění souladu s platnou legislativou. 

  

Předpokládaná hodnota plnění: 

  
Náklady na zajištění servisní podpory produktů pořízených v rámci IOP 09 jsou, dle dodatku č. 4 ke 

Smlouvě o dílo vč. zajištění servisu č. SML/0175/2014, kalkulovány ve výši 2 850 000 Kč bez DPH,  

tj. 3 448 500 Kč s DPH. 

  

Vzhledem k tomu, že servisní a technická podpora po 16. 10. 2021 má být poskytována v režimu 

„doba neurčitá“, se standardní výpovědní lhůtou, předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 

stanovena jako předpokládaná výše úplaty za 48 měsíců, tj. 2 850 000 x 4 = 11 400 000 bez DPH, kdy 

částka 2 850 000 Kč bez DPH představuje roční náklady na tuto podporu. 

  

Informace o finančním krytí akce: 

  
Zajištění servisní podpory produktů pořízených v rámci IOP 09 je finančně kryto ve výši 3 448 500 Kč 

včetně DPH. Finanční prostředky jsou ve výdajovém rozpočtu roku 2021 Odboru vnitřním správy, 

ORJ 350 ODPA 6171, POL 5168, ORG 3500190. V dalších letech, tj. v období po 16. 10. 2021 budou 

náklady na servisní a technickou podporu standardně hrazeny z provozní části rozpočtu Odboru 

vnitřním správy. Odbor vnitřní správy podal žádost o převod finančních prostředků z roku 2020 do 

2021 ve výši 4 983 630,70 Kč s tím, že alokované finanční prostředky jsou určeny k vysoutěžení 

pokračování podpory na další období. Uvedená částka pokrývá zajištění servisní a technické podpory 

k dalším částem díla, konkrétně k systémovému HW a SW, kterou si již Odbor vnitřní správy zajišťuje 

samostatně a mimo rámec této veřejné zakázky. 

  

Smluvní zastoupení bude finančně kryto ve výši 370 000 Kč včetně DPH. Finanční prostředky budou 

ve výdajovém rozpočtu roku 2021 Odboru řízení projektů a investic, ORJ 022, ODPA 6171, POL 

5166, ORG 0220000000000 s tím, že Odbor řízení projektů a investic současně žádá o posílení 

výdajového rozpočtu roku 2021 Odboru řízení projektů a investic, ORJ 022, ODPA 6171, POL 5166, 

ORG 0220000000000 o 200 000 Kč. 

  

Předpokládaný termín realizace: 

  
Předpokládaný termín zahájení servisní podpory produktů pořízených v rámci IOP 09 je od 17. 10. 

2021 nejpozději.  

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky (Odbor vnitřních 

věcí): 

  
Od roku 2009 do roku 2015 byla připravována, vyhlášena a realizována VZ na služby v rámci 

Projektu 09 IOP: Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova. VZ byla 

dotována  



z příslušného dotačního programu/Výzvy, a to v poměru 85% dotace, 15% vlastní plnění. Celkové 

náklady Projektu činily, včetně nákladů na servisní a technickou podporu po celou dobu udržitelnosti 

(5 let), celkem 137.936.975,- Kč, včetně DPH. Hlavním cílem Projektu (byl dosažen) bylo nastavení 

systému využívání moderních ICT řešení při výkonu územní veřejné správy statutárním městem 

Přerovem, a to prostřednictvím elektronizace služeb veřejné správy. Vše za účelem rychlejšího a 

efektivnějšího poskytování veřejných služeb občanům a zjednodušení komunikace klient-úřad a úřad - 

úřad.  

  

S ohledem na stále rostoucí požadavky státu na přenos výkonu veřejné správy na platformu 

eGovernmentu bude i v dalších letech nutné, abychom poskytovali klientům specifické ICT služby, 

které budou vyžadovat odpovídající nástroje, vysokou míru zabezpečení a efektivní přístup k 

dokumentům (digitalizace dokumentů, přístup do CMS atd.). Abychom stávající trend udrželi, v 

souladu s požadavky 3E a kvůli potřebě dosáhnout co nejvyšší možné míry efektivity, v minulosti 

vynaložených prostředků, počítáme s tím, že budeme SW produkty pořízené v rámci Projektu využívat 

i nadále. 

  

Případné ukončení podpory představuje vysoké riziko toho, že vyvolá v naší IT infrastruktuře i 

procesech zásadní technické problémy, spojené s tím, že produkty pořízené v rámci Projektu jsou plně 

integrovány  

a propojeny i s dalšími páteřními AIS SMP a není možné je proto prostě jenom tak jednoduše odstavit. 

Musely by být nahrazeny jinými podobnými systémy, což považujeme, v kontextu skutečnosti, že 

drtivá většina z nich pracuje k naší spokojenosti za neekonomické. Případné odstavení systému by 

představovalo nejenom znehodnocení investice jako celku, promarnění vynaložených finančních 

prostředků, ale bylo by rovněž nezbytné vynaložit prostředky nové, a to ve výši, pravděpodobně se 

blížící původním pořizovacím nákladům. Tuto alternativu proto orgánům obce nedoporučujeme.  

 

 


