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Poskytnutí informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „ÚZIS ČR“) jako povinný subjekt 

ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) posoudil Vaši žádost ze dne 

12. 5. 2022 o poskytnutí následujících informací: 

 

„…písemné zprávy o hodnocení nabídek k veřejné zakázce: 

Název veřejné zakázky: Služby hromadného odesílání SMS II 

Režim a druh veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení. …“ 

 

K Vašemu dotazu Vám ÚZIS ČR zasílá Vámi požadovaný anonymizovaný dokument v  příloze tohoto 

podání. Vzhledem k tomu, že nejsou splněny podmínky pro vyhovění Vaší žádosti v plném rozsahu, 

bylo vydáno rozhodnutí č.j.: UZIS/039284/2022-2 ze dne 27. 5. 2022 o částečném odmítnutí Vaší 

žádosti, které Vám zasíláme současně s tímto sdělením. 

 

S pozdravem 

 
 

 

    ÚZIS ČR 

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 
Praha 2, Palackého nám. 4 

(128 01  Praha 2, P.O.BOX 60) 

 
 

 

 

 

Datovou schránkou:  

   

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA V PRAZE DNE 

12. 5. 2022 UZIS/039284/2022-1  27. 5. 2022 
   



 

 

 Stránka 2  

  

Příloha – Písemná zpráva o hodnocení nabídek k veřejné zakázce 
 
 
Poučení o opravném prostředku: 
 
Proti tomuto sdělení lze podat stížnost podle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím ve 
lhůtě 30 dnů od doručení tohoto sdělení. Stížnost se podává na ÚZIS ČR a rozhoduje o ní Ministerstvo 
zdravotnictví. Lhůta pro podání stížnosti počíná běžet dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení. 

 



Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 

Informace o zadavateli 

Zadavatel: Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 

organizační složka státu 

Sídlo: Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 

IČO: 00023833 

Zastoupený: prof. RNDr. Ladislavem Duškem, Ph.D., ředitelem 

Informace o veřejné zakázce 

Název veřejné zakázky: 

Režim a druh veřejné zakázky: 

Druh zadávacího řízení: 

Ev. č. zakázky: 

1. Seznam obdržených nabídek 

Zadavatel obdržel tyto nabídky: 

Služby hromadného odesílání SMS II 

nadlimitní veřejná zakázka na služby 

otevřené řízení 

Z2022-003873 

Pořadové Datum a přesný čas 

číslo Dodavatel (název / obchodní firnu~., sídlo, IČ) doručení elektr:onicky 

nabídky podané nabídky 

1 
ATS Praha s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11 , 100 00 Praha 

1 O. 3. 2022 v 17: 13:43 
10, IČO: 27635007 

2. Posouzení úplnosti nabídky účastníka s nejvyšším bodovým hodnocením 

Dne 22. 3.2022 v 10:00 hod. se sešla komise za účelem posouzení jediné a řádně podané elektronické 
nabídky účastníka, a to ve složení: 

Jméno a příjmení člena 
Pracovní zařazení 

Přítomen 

komise /nepntomen 

 
Vedoucí odboru informačních technologií Přítomen 
ÚZIS ČR 

 
Projektant informačních a komunikačních Přítomen 
systémů ÚZIS ČR 

  
'[ edoucí oddělení IT podpory PRAHA UZIS 
CR 

Přítomen 

 Zástupce ředitele pro ekonomiku ÚZIS ČR Přítomen 
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 Vedoucí právního odboru ÚZIS ČR Přítomen 

Nejdříve proběhlo posouzení úplnosti nabídky s nejvyšším bodovým hodnocením. Posouzeni úplnosti 

nabídky spočívalo v provedení kontroly údajů a dokladů, které byly povinnou součástí nabídky. 

Těmito údaji a doklady jsou: 

• Krycí list nabídky 

předložen krycí list, elektronicky podepsaný ze strany zplnomocněné osoby k datu 

9.3.2022 

• Nabídková cena 

v rámci předložené nabídky byla uvedena následující nabídková cena: 

Jednotková cena za odeslanou SMS v rámci ČR v částcelllll■-
Jednotková cena za odeslanou SMS v rámci EU mimo ČR v částce 

Jednotková cena za odeslanou SMS mimo EU v částce.■-
Cena za jednorázové navýšení kapacity odesílání SMS v částce•■-

• Závazný vzor smlouvy 

předložena řádně vyplněná a elektronicky podepsaná smlouva o spolupraci při 

poskytování služby „Hromadné odesílání SMS ll". Smlouva byla podepsána 

zplnomocněnou osobou, a to k datu 1 O. 3. 2022 

• Čestné prohlášení dodavatele k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky 

předloženo elektronicky podepsané čestné prohlášení ze strany zplnomocněné ósoby 

k datu 10.3.2022. 

Nabídka účastníka bvla posouzena iako úplná. 

3. Dále došlo k posouzení kvalifikace u nabídky účastníka s nejvyšším bodovým hodnocením: 

Zadavatel požadoval k prokázání kvalifikace níže uvedený seznam dokladů a údajů rozhodných 

pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace: 

Základní způsobilost: 

Účastník prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením: 

a) výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k požadavku podle čl. 3. 1. l písm. a) zadávací 

dokumentace; 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k čl. 3 .1.1 písm. b) zadávací dokumentace; 

c) písemné čestné prohlášení vztahující se ke spotřební dani ve vztahu k čl. 3.1 písm. b) zadávací 

dokumentace 

d) písemné čestné prohlášení ve vztahu k čl. J. l. l písm. c) zadávací dokumentace; 

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k čl. 3.1.1 písm. d) 

zadávací dokumentace; 

f) výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného prohlášení v případě, že 

není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k čl. 3 .1.1 písm. e) zadávací dokumentace 
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Profesní způsobilost: 

Účastník prokáže splnění profesní způsobilosti dle ust. § 77 ZZVZ předložením: 

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis 

do takové evidence vyžaduje; 

b) dokladu o oprávnění k podnikání - zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské 

oprávnění vztahující se k předmětu veřejné zakázky: Výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Technická kvalifikace: 

1) Splnění technické kvalifikace prokazuje účastník prokázáním splnění níže uvedených kritérií 

technické kvalifikace. Zadavatel může považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud 

prokáže, že účastník má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné 

zakázky. 

2) Technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ prokáže účastník, který předloží seznam 

významných služeb, které svým předmětem odpovídají předmětu této veřejné zakázky, 

poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení 

ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. 

3) Účastník předloží seznam významných služeb ve formě čestného prohlášení podepsaného osobou 

oprávněnou účastníka zastupovat. V souladu s § 79 odst. 3 ZZVZ platí, že významná služba je 

realizována v posledních 3 Letech, byla-li v tomto období dokončena. Z dokumentů musí být 

patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu. 

4) Seznam významných služeb musí zahrnovat: 

a) finanční rozsah služeb, 

b) dobu poskytovaných služeb, 

c) popis poskytovaných služeb, 

d) identifikaci a kontaktní osobu objednatel předmětné služby - včetně telefonního čísla a 

emailové adresy kontaktní osoby, u níž si zadavatel může ověřit pravdivost informací 

uvedených v nabídce účastníka týkající se prokázání této části kvalifikace. 

5) Účastník splňuje technickou kvalifikaci, pokud z předloženého seznamu významných služeb 

vyplývá, že v posledních 3 letech (pokud není dále uvedeno jinak) před zahájením zadávacího 

řízení realizoval: 

6) Minimálně jednu zakázku, jejímž předmětem bylo poskytování služeb hromadného odesílání 

SMS, přičemž počet odeslaných SMS za měsíc byl minimálně I 00 000 ks. 

Společná ustanovení ke kvalifikaci 

1) Forma prokázání splnění kvalifikace 

a) Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí 

prokazovat splnění požadovaných kritérií způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede 

dnem zahájení zadávacího řízení. 

b) V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání splnění kvalifikace požaduje předložení 

čestného prohlášení účastníka, musí takové čestné prohlášení obsahovat zadavatelem 

požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat 
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účastníka. Pokud účastníka zastupuje zmocněnec na základě plné moci, musí být 

v nabídce předložena plná moc zmocněnce v originále nebo úředně ověřené kopii. 

c) Účastník předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace ve formě prostých kopií. 

Před uzavřením smlouvy je vybraný účastník povinen předložit originály nebo ověřené 

kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Tyto 

doklady předloží účastník na výzvu zadavatele, který mu k tomu poskytne přiměřenou 

lhůtu. 

d) V případě, že vybraný účastník nepředloží doklady dle předchozího odstavce, bude 

zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel je v takovém případě oprávněn 

vyzvat k uzavření smlouvy účastníka, který se umístil jako další v pořadí. 

2) Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace 

a) Splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 může 

účastník prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v 

souladu a za podmínek stanovených v § 226 a násl. ZZVZ nebo předložením certifikátu 

vydaného v rámci systému certifikovaných účastníků v souladu a za podmínek 

stanovených v § 233 a násl. ZZVZ. Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, 

není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. 

b) V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 ZZVZ je účastník oprávněn nahradit požadované 

doklady předložením jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky. 

c) V souladu s ustanovením § 45 odst. 4 ZZVZ může účastník povinnost předložit doklad 

splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné 

správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje 

neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje 

pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. 

d) Zahraniční účastník prokazuje splněni kvalifikace způsobem dle § 45 odst. 3 a § 81 

zzvz. 

3) Změny v kvalifikaci účastníka 

V případě, že po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení 

ke změně kvalifikace účastníka, je tento účastník povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů 

oznámit a do 1 O pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení 

ke kvalifikaci. Tato povinnost účastníku nevzniká, pokud byla kvalifikace změněna takovým 

způsobem, že podmínky kvalifikace jsou nadále splněny nebo nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení 

nabídek. V případě, že se zadavatel dozví o nesplnění povinnosti účastníka popsané v předchozím 

odstavci, bezodkladně tohoto účastníka vyloučí ze zadávacího řízení. 

4) Doložení kvalifikace 

Doklady prokazující splnění kvalifikace je účastník povinen předložit jako součást své nabídky. 

5) Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace 

Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 
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6) Důsledek nesplnění kvalifikace 

Neprokáže-li účastník splnění kvalifikace v plném rozsahu, může být v souladu s § 48 ZZVZ 

vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi své 

rozhodnutí o jeho vyloučení s uvedením důvodu. 

7) Splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele 

Účastník je oprávněn prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti 

s výjimkou kritéria podle § 77 odst. I ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. 

V takovém případě je však povinen předložit zadavateli : 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. I jinou osobou; 

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby; 

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle§ 74 jinou osobou; 

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 

k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění 

veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci 

za účastníka. Tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby 

je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně 

s účastníkem. Prokazuje-li však účastník prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci 

a předkládá doklady podle§ 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové 

osobě, musí písemný závazek jednoznačně určovat, že jiná osoba bude vykonávat 

stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

8) Splnění kvalifikace účastníky, kteří podávají společnou nabídku 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika účastníky společně a za tímto účelem podávají 

či hodlají podat společnou nabídku, je každý z účastníků povinen prokázat splnění základní 

způsobilosti podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti podle § 77 odst. I ZZVZ v plném rozsahu 

samostatně. Splnění ostatních částí kvalifikace mohou prokázat všichni účastníci společně. 

Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace: 

Účastníkovi s pořadovým číslem nabídky I byla dne 22. 3 2022 v čase 15:08:37 odeslána žádost 

o písemné objasnění či doplnění nabídky č. I s následujícím dotazem: 

I) Kvalifikační požadavek dle§ 74 odst I, písm. a) 

Účastník v rámci své nabídky předložil originál výpisu z evidence rejstříku trestů fyzických 

osob ze dne 2. 2. 2022 za oprávněnou osobu. V rámci své nabídky dále také předložil Přílohu 

č. 12 Plnou moc, ve které uvedená oprávněná osoba zplnomocňuje pana  jako 

plnohodnotného zástupce oprávněné osoby, který tak může zastupovat oprávněnou osobu 

ve všech právních úkonech jako plnohodnotný zástupce oprávněné osoby. Pan  je 

na základě výše uvedeného oprávnění uveden a podepsán ve všech požadovaných 

dokumentech v rámci elektronicky podané nabídky, avšak účastník k dané osobě nepředložil 

výpis z evidence reistříku trestů za pana  a zadavatel tímto žádá o ieho 

doplnění. 
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Písemné objasnění nebo doplnění nabídky byl účastník povmen doručit zadavateli nejpozději 

do 25. 3. 2022 do 10 hodin, a to prostřednictvím komunikace v rámci elektronického nástroje 

zadavatele Tenderarena. 

Účastník doručil požadované doplnění nabídky v řádném termínu, a to dne 23.3.2022 v 11:04:40 hod. 

jako odpověď na žádost o písemné objasnění či doplnění nabídky č . 1 

Dne 24. 3. 2022 v 10:00 hod. se sešla znovu komise za účelem posouzení obdržené odpovědi na 

žádost zadavatele o písemné objasnění či doplnění nabídky č. 1, a to ve složení: 

Jméno a příjmení člena komise PMtomen 
Pracovní zqřa.zení 

/nepřítomen 

Vedoucí odboru informačních technologií 
 

ÚZIS ČR 
Přítomen 

Projektant informačních a komunikačních 
 

systémů ÚZIS ČR 
Přítomen 

  
Vedoucí oddělení IT podpory PRAHA UZIS 

Přítomen 
ČR 

 Zástupce ředitele pro ekonomiku ÚZIS ČR Přítomen 

  Vedoucí právního odboru ÚZIS ČR Přítomen 

Komise se obeznámila s odpovědí účastníka na žádost zadavatele o písemné objasnění či doplnění 

nabídky č . I, kdy účastník doplnil originál výpisu z evidence rejstříku trestů fyzických osob za pana 

Víta Smékala. Dokument byl vystaven k datu 23.3.2022. 

Komise informovala zadavatele o svém rozhodnutí, že účastník vše řádně objasnil a doplnil 

požadovanou část kvalifikace. 

Základní způsobilost dle§ 74 ZZVZ: 

Účastník v rámci své nabídky předložil ke splnění požadavků zadavatele na prokázání základní 

způsobilosti podle § 74 ZZVZ následující dokumenty: 

• Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob (předložen originál výpisu 

z evidence rejstříku trestů právnických osob ze dne 2. 2. 2022). 

• Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob (předložen originál výpisu 

z evidence rejstříku trestů fyzických osob za oprávněnou osobu ze dne 2. 2. 2022). 

• Potvrzení z FÚ pro hlavní město Prahu o neexistenci daňových nedoplatků ke dni 22. 2. 2022 

(předložen originál dokumentu ze dne 23.2.2022). 

• Čestné prohlášení účastníka ke splnění požadavků základní způsobilosti dle § 75 odst. 1, písm. 

b), c) elektronicky podepsané zplnomocněnou osobou k datu 9. 3.2022. Osoba byla k podpisu 

daného prohlášení zplnomocněna oprávněnou osobou, a to na základě plné moci ze dne 
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24. 1. 2022, která byla předložena s doložkou el. konverze daného dokumentu provedené 

k datu 3.2. 2022 

• Potvrzení z Pražské správy sociálního zabezpečení - Územní pracoviště Praha 3, že účastník 
nemá ke dni 22. 2. 2022 evidován nedoplatek na pojistném na sociálním zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému, elektronicky 

podepsané zaměstnancem Pražské správy sociálního zabezpečení - Územní pracoviště 

Praha 3. 

Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ: 

Zadavatel v zadávací dokumentaci požadoval prokázání profesní způsobilosti dodavatele podle 

§ 77 odst. l ZZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence 

a podle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ předložením dokladu o oprávnění k podnikání zejména dokladu 

prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění vztahující se k předmětu veřejné zakázky: Výroba, 

obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Účastník splnil zadavatelem výše uvedené požadavky na profesní způsobilost dodavatele podle 

§ 77 odst. 1 ZZVZ a dále dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ prostřednictvím originálu výpisu 

z obchodního rejstříku, vystaveném dne 10. 3 . 2022 a dále předložením originálu výpisu z veřejné 

části Živnostenského rejstříku ze dne I O. 3. 2022 s uvedením předmětu podnikání: Výroba, obchod 

a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

Technická kvalifikace: 

Účastník předložil čestné prohlášení o splnění technických předpokladů (seznam významných služeb) 

ze dne 10.3.2022, podepsané elektronickým podpisem zplnomocněné osoby, s uvedením: 

Významná služba č. 1 

Objednatel: 

Doba poskytovaných služeb: 

Popis poskytovaných služeb: 

Finanční rozsah služeb: 

Významná služba č. 2 

Objednatel: 

Doba poskytovaných služeb: 

Popis poskytovaných služeb: 

Finanční rozsah služeb: 

Česká republika- Ústav zdravotnických informací a statistiky České 

republiky 

1.12.2021 - 31.12.2021 

Služba hromadného zasílání SMS zpráv 

 Kč bez DPH (objem realizace více jak 10.000.000 SMS) 

ZooControl s.r.o. 

1.12.2020 - 31 .12.2020 

Služba hromadného odesílání SMS zpráv 

 Kč bez DPH ( objem realizace více jak 1.400.000 SMS) 

4. Zjištění skutečného majitele v nabídce účastníka s nejnižší nabídkovou cenou: 

Hodnotící komise prostřednictvím zadavatele provedla zjištění údajů o skutečném majiteli 

u účastníka s nejvyšším bodovým hodnocením, kdy prostřednictvím svého zákonného přístupu 

do Evidence skutečných majitelů si pořídila dne 24. 3. 2022 Úplný výpis z dané evidence skutečných 

majitelů vedené Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120434, ve které k danému dni je uveden 
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jako skutečný majitel pan , datum narození r.č. . 

Tato osoba není veřejným funkcionářem ve smyslu § 2 odst. I písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o 

střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Zápis do dané evidence byl proveden dne 24. 1. 2022. 

Nabídka účastníka byla posouzena iako úplná,. ÚCastník splnil zadávací podminkv zadavatele. 

5. Hodnocení nabídek 

Byla podána jediná nabídka, která splnila veškerá kritéria zadavatelem požadovaná v zadávacích 

podmínkách. K hodnocení tedy nedošlo. 

6. Poznámky komise a potvrzení souhlasu se zápisem 

Komise konstatuje, že nabídka účastníka s pořadovým č. 1 ATS Praha, s.r.o., vyhověla všem 

požadavkům zadavatele obsažených v zadávací dokumentaci a je pro zadavatele nejvýhodnější, 

proto doporučuje s tímto účastníkem uzavřít smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky. 

Jméno a příjmení člena/náhradníka člena komise 

Jméno a příjmení člena komise 

 

 

  

   

 

Zápis byl předán zadavateli dne 

Jméno a příjmení osoby oprávněné 

jednat za zadavatele 

Rozhodnutí o výběru dodavatele 

3. O. 03. 2022 
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.O. 

Zadavatel souhlasí s doporučením hodnoticí komise. 

Datum a podpis o 

za zadavatele 
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