
Název smlouvy Smlouva uzavřená mezi
Datum uzavření 

smlouvy
Číslo smlouvy Předmět plnění Předpokládaná výše plnění bez DPH /s DPH Název VZ

Druh zadávácího 

řízení

Předpokládaná 

hodnota (bez 

DPH)

Příprava zadávací 

dokumentace 

(předpoklad)

Předběžné 

oznámení

Datum vyhlášení 

VZ     (předpoklad)

Otevírání obálek 

(předpoklad)

Rozhodnutí o 

výběru 

nejvhodnější 

nabídky - 

dodavatel

Datum podpisu 

smlouvy a 

dodavatel 

(předpoklad)

Smluvní cena bez 

DPH/včetně DPH

Smlouva o dílo
GFŘ - Lion 

Communications s r.o.
27.5.2015 15/7700/0090

Vytvoření loga, sloganu, symbolů pro etržby.cz, který je 

součástí EET, vše bude využíváno v různých typech 

médií i na 3D předmětech

234 000,- Kč bez DPH/ 283 140,- Kč s DPH

Grafické a propagační služby projektu 

EET - vytvoření loga a sloganu pro e-

tržby.cz

VZMR otevřené 244 900,- Kč x x 27.3.2015 8.4.2015 16.4.2015

27.5.2015      Lion 

Communications, 

s.r.o.

234 000,- Kč /  283 

140 Kč

Smlouva o zajištění 

informační kampaně 

projektu EET

GFŘ - PHD, a. s. 26.4.2016 16/7700/0211

povinnost poskytovatele v rozsahu a specifikaci a za 

podmínek stanovených touto smlouvou zajistit 

informační kampań projektu EET (nákup medialního 

prostoru, správa a průběžná kontrola průběhu kampaně, 

vyhotovování reportů

 25 296 804,- Kč bez DPH / 30 609 133,- Kč s DPH
Elektronická evidence tržeb - nákup 

mediálního prostoru

nadlimitní otevřené 

řízení
35 000 000 x 10.12.2015 8.2.2016 30.3.2016 4.4.2016

26.4.2016                        

PHD, a.s. 

25 296 804,- Kč bez 

DPH //30 609 133,- Kč 

vč. DPH

Smlouva o realizaci 

kreativního řešení a 

produkčním zajištění 

kampaně

GFŘ - McCann-Erickson 

Prague s r.o.
18.3.2016 16/7700/0165

dodat objednateli: kreativní řešení informační kampaně, 

zajistit výrobu a produkci kreativních výstupů 

vycházejících z kreativních návrhů

2 950 000,- Kč bez DPH/ 3 569 500,- Kč s DPH
Elektronická evidence tržeb – kreativní 

řešení a produkční zajištění kampaně
ZPŘ 3 300 000 do 27.11.2015 x 27.11.2015 29.1.2016 19.2.2016

18.3.2016  

McCANN-

ERICKSON 

PRAGUE spol. s 

r.o., 

INTERNATIONAL 

ADVERTISING 

AGENCY

2 950 000,- Kč/ 3 569 

500,- Kč

Rámcová smlouva
GFŘ - Z+M Partner spol. s 

r.o.
14.7.2016 16/7700/0229

úprava podmínek pro uzavírání dílčích smluv na tisk, 

potisk, kompletaci a distribuci diskrétních obálek dle 

specifikace v Příloze č. 1 Smlouvy

jednotková cena s DPH 0,847 Kč /obálka; limit pro VZMR 

je 1 900 000,- Kč bez DPH / 2 299 000,- Kč s DPH
Tisk, kompletace a distribuce 

diskrétních obálek

VZMR - otevřená 

výzva
1 300 000 po 3. čtení v PS x 7.6.2016 17.6.2016 21.6.2016

14. 7. 2016 // Z+M 

Partner, spol. s r.o.

jednotková cena za 1 

ks diskrétní obálky 

0,70,- Kč bez DPH// 

0,847,- Kč vč. DPH. 

Limit pro VZMR je 1 

900 000,- Kč bez DPH

Smlouva o dílo "ADIS - 

Integrace EET a daň. 

systému v oblasti 

přihlášení a evidence 

údajů a certifikátů o 

povinném subjektu, 

změny v údajích a v 

oblasti kontroly"

GFŘ - IBM 18.4.2016 16/7700/0104

vývoj aplikačního programového vybavení - úprava IS 

FS na základě legislativních a procesních změn 

vyplývajících ze ZoET

49 991 118,- Kč bez DPH/ 60 489 252,78 s DPH

ADIS - Integrace EET a daňového 

systému v oblasti přihlášení a evidence 

údajů a certifikátů o povinném subjektu 

(poplatníkovi), změny v údajích a v 

oblasti kontrolní činnosti

JŘBU 50 000 000 po 3. čtení v PS 27.7.2015 4.3.2016 18.4.2016 18.4.2016

18.4.2016 // IBM 

Česká republika 

spol. s r.o. 

49 991 118,- Kč bez 

DPH//60 489 252,78,- 

Kč vč. DPH

Smlouva o 

poskytování služeb 

certifikační autority

GFŘ - eldentity a.s. 7.6.2016 16/7700/0136

eldentity a.s. se zavazuje na vlastní náklady a 

nebezpečí poskytovat GFŘ řádně a včas a za podmínek 

daných smlouvou služby certifikační autority (vydávání 

nekvalifikovaných podpisových certifikátů pro 

vzájem.komuniakci tech.zařízení, zneplatňování 

certifikátů, provozu webového rozhraní pro správu 

certifikátů a techické podpory uživatelů

2 349 000,- Kč bez DPH / 2 842 290,- Kč s DPH
Služby certifikační autority pro 

Finanční správu České republiky
ZPŘ 3 600 000 x x 11.5.2016 27.5.2016 27.5.2016

7.6.2016 // 

eIdentity a.s.

2 349 000,-  Kč bez 

DPH// 2 842 290,- Kč 

vč. DPH

Smlouva o 

poskytování služeb 

certifikační autority

GFŘ - eldentity a.s. 5.9.2016 16/7700/0220

eldentity a.s. se zavazuje na vlastní náklady a 

nebezpečí poskytovat GFŘ řádně a včas a za podmínek 

daných smlouvou služby certifikační autority (vydávání 

nekvalifikovaných podpisových certifikátů pro 

vzájem.komuniakci tech.zařízení, zneplatňování 

certifikátů, provozu webového rozhraní pro správu 

certifikátů a techické podpory uživatelů

13 104 000,- Kč bez DPH / 15 855 840,- Kč s DPH 

(celková cena za 60 měsíců etapy vydávání a ceny za 36 

měsíců etapy podpory

Služby certifikační autority pro 

Finanční správu České republiky 
OŘ 69 000 000 x 28.4.2016 30.6.2016 18.8.2016 18.8.2016

5.9.2016 // 

eIdentity a.s.

13 104 000,- Kč bez 

DPH // 15 855 840,- 

Kč vč. DPH

Kupní smlouva na 

rozšíření 

infrastruktury IS ADIS

GFŘ - O2 IT Services s. r. 

o.
18.7.2016 16/7700/0225

dodávka a rozšířen íinfrastruktury a serverových 

technologií pro ADIS

z celkové smlouvy jsou náklady na EET ve výši 43 290 

892,- Kč  bez DPH / 52 381 979,32 Kč s DPH
Rozšíření infrastruktury IS ADIS OŘ 152 800 000 x 29.12.2015 11.5.2016 29.6.2016 30.6.2016

18.7.2016 // O2 IT 

Services s.r.o.

153 732 721,- Kč bez 

DPH / 186 016 

592,41,- Kč vč. DPH

Rámcová smlouva na 

služby, související s 

přípravou a provozem 

EET

GFŘ - SPCSS 26.5.2016 16/7700/0202

závazek dodavatele poskytovat objednateli služby, 

související s přípravou a provozem EET na základě 

prováděcích smluv

400 000 000,- Kč bez DPH / 484 000 000,- Kč s DPH

Rámcová smlouva na služby, 

související s přípravou a provozem 

EET

Obecná výjimka z 

působnosti zákona 

dle § 18 odst. 1 

písm. e)

400 000 000 x x 1.7.2015 x x 26.5.2016

400 000 000,- Kč bez 

DPH/ 484 000 000,- 

kč s DPH

Prováděcí smlouva č. 

1 k Rámcové smlouvě
GFŘ - SPCSS 1.7.2016 16/7700/0203

poskytování odborných služeb systémové integrace v 

období přípravy služeb

nesmí překročit 1 900 000,- Kč bez DPH / 2 299 000,- Kč s 

DPH

Rámcová smlouva na služby, 

související s přípravou a provozem 

EET

x x x x 29.6.2016 x x 1.7.2016 x

Prováděcí smlouva č. 

2 k Rámcové smlouvě
GFŘ - SPCSS 22.9.2016 16/7700/0297

poskytování služby EET S1 poskytované v oblasti 

služeb Playground S1-001 (Playground a podpora 

vývojářů, dále poskytování služby S1 poskytované v 

oblasti infrastruktury, služeb podpory provozu a 

bezpečnost s kódem S1-002 (návrhové dokumenty 

Transkační části a krátkodobého úložiště)

celková cena za službu S1-001 je 2 460 000,- Kč bez DPH 

/ 2 976 600,- Kč s DPH; celová cena za S1-002 je 2 390 

000,- Kč bez DPH / 2 891 900,- Kč s DPH

Rámcová smlouva na služby, 

související s přípravou a provozem 

EET

x x x x 16.9.2016 x x 22.9.2016 x

Prováděcí smlouva č. 

3 k Rámcové smlouvě 

na služby, související 

s přípravou a 

provozem EET 

uzavřené 26. 5. 2016

GFŘ - SPCSS 2.11.2016 16/7700/0284
zajištění odborných služeb a informační podpory s 

označením "specialista epodpory"

celková cena za službu nepřekročí částku 

10 000 000,- Kč bez DPH / 12 100 000,- Kč s DPH

Rámcová smlouva na služby, 

související s přípravou a provozem 

EET

x x x x 21.10.2016 x x 1.11.2016 x

Přehled  veřejných zakázekPřehled uzavřených smluv  s uvedeným předmětem a předpokládanou výší plnění



Prováděcí smlouva č. 

4 k Rámcové smlouvě 

na služby související 

s přípravou a 

provozem EET 

uzavřené 26.5.2016

GFŘ - SPCSS 30.11.2016 16/7700/0312

poskytování služeb EET S1 Příprava provozu, 

poskytované v oblasti služeb "Infrastruktura" S1-003; 

"Služby podpory provozu" s identifikačním kódem S1-

004; "Bezpečnost" s identifikačním kódem S1-005, dále 

poskytování služeb EET S3 Provoz a podpora provozu 

poskytované v oblasti služeb "Infrastruktura" a "Služby 

podpory podpory provozu" s identifikačním kódem S3-

001;"Bezpečnost" s identifikačním kódem S3-001 a 

poskytování služby EET S4 v oblasti služeb "Systémová 

integrace" s identifikačním kódem  S4-003.  

celková cena za služby nepřekročí částku 375 066 000,- 

Kč bez DPH / 453 829 860,- Kč s DPH   

Rámcová smlouva na služby, 

související s přípravou a provozem 

EET

x x x x 28.11.2016 x x 30.11.2016

Vývoj aplikace "ADIS - 

Legislativní a 

procesní změny v 

roce 2016 a 2017"

GFŘ - IBM 2.11.2016 16/7700/0283

vývoj aplikačního programového vybavení - úprava IS 

FS na základě legislativních a procesních změn v roce 

2016 a 2017

z celkové smlouvy jsou náklady na EET ve výši 15 259 

200,- Kč bez DPH / 18 463 632,- Kč s DPH

ADIS - Legislativní a procesní změny v 

roce 2016 a 2017
JŘBU 161 142 637,- Kč x 10.6.2016 18.8.2016 11.10.2016 13.10.2016 2.11.2016

161 142 637,- Kč bez 

DPH/ 194 982 590,77 

Kč  s DPH

Smlouva o dodávce a 

implementaci aplikace 

- Elektronická 

evidence tržeb

GFŘ - SPCSS 17.4.2015 15/7700/0278
provedení díla "Aplikace EET"; primární cíl→vytvoření 

aplikačního řešení pro EET
41 000 000,- Kč bez DPH/ 49 610 000,- Kč s DPH

Elektronická evidence tržeb - vývoj a 

implementace systému

Obecná výjimka z 

působnosti zákona 

dle § 18 odst. 1. 

písm. a) a e)

41 000 000,- Kč x x 7.4.2015 16.4.2015 x
17.4.2015        

SPCSS

41 000 000,- Kč bez 

DPH/ 

49 610 000,- Kč s 

DPH

Smlouva o 

poskytování 

odborných služeb

GFŘ - SPCSS 6.1.2015 15/7700/0046 poskytnutí odborných služeb na vyžádání

cena za služby bude stanovena dle skutetečného 

akceptovaného plnění v daném období; celková cena 

nepřekročí 2 000 000,- Kč bez DPH/ 2 420 000,- Kč s DPH

VZMR x x x x x x x x

Smlouva o 

poskytování služeb
GFŘ - SPCSS 4.3.2016 16/7700/0064

zajistit pro objednatele na vyžádání poskytování 

odborných služeb

cena za plnění uvedena v katalogovém listu , který je 

součástí Přílohy č. 1 Smlouvy→denní sazba za jednotl. 

role pro dohodnuté období bude uvedena v zadávacím a 

pověřovacím listu. Cena za MD je 15 000,- Kč bez DPH. 

Cena z služby bude stanovena dle skuteč.akcept.plnění a 

celková cena nepřekročí 1 000 000,- Kč bez DPH / 1 210 

000,- Kč s DPH

VZMR x x x x x x x x

Smlouva GFŘ - Lukáš Pártl 15.6.2016 16/7700/0168
vytvoření slovesného díla formou odborné 

specializované přednášky
50 000,- Kč s DPH VZMR x x x x x x x x

Smlouva o 

moderování 

konference

GFŘ - Ewing public 

Relations, s. r.o.
11.6.2015 16/7700/0298 služby v oblasti moderace odborné konference 15 000,- Kč bez DPH/ 18 150,- Kč s DPH

VZMR

x x x x x x x x

Nájemní smlouva
Kongresové centrum 

Praha, a.s.
22.6.2016 16/7700/0169 pronájem nebytových prostor a poskytnutí služeb 39 823,- Kč bez DPH / 48 185,83,- Kč s DPH

VZMR
x x x x x x x x

Nájemní smlouva
Kongresové centrum 

Praha, a.s.
11.6.2015 15/7700/0113 pronájem nebytových prostor a poskytnutí služeb 146 197,03,- Kč bez DPH / 176 898,41,- Kč s DPH

VZMR
x x x x x x x x

Smlouva o převodu 

doménového jména
GFŘ - Ing. Petr Čermák 16.5.2016 16/7700/0107 trvalý převod práv k doménovému jménu 50 000,- Kč s DPH 

x x x x x x x x x x


