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Věc: Upřesnění specifikace předmětu plnění veřejné zakázky „Parkovací automaty na Masarykově 
náměstí v Mnichově Hradiště“ na základě dotazů uchazečů 
 
Vážená paní, vážený pane, 

 
na základě dotazů uchazečů o veřejnou zakázku „Parkovací automaty na Masarykově náměstí v 
Mnichově Hradiště“ přijatých do 9. 7. 2020 vám posílám upřesnění a vysvětlení přílohy č. 3 výzvy 
Specifikace předmětu plnění. 
 

Dotaz 1: Ve specifikaci předmětu plnění se píše, že „Bezpečnost pokladny musí být minimálně na 
úrovni ČSN EN 14450, stupeň 2.“ Výrobek uchazeče splňuje uváděnou normu ve stupni 1. Výrobek 
však splňuje normu VdE 3645 pro parkovací automaty a bezpečnost pokladny u všech tříd P2 / P3 a 
P4. Je místo normy ČSN EN 14450 možné nabídnout konkrétní ekvivalent pro parkovací automaty 
VdE 3645 P2/P3/P4? 
Odpověď 1: Norma ČSN EN 14450 se týká obecně bezpečnostních schránek, trezorů a ne přímo 
požadavků na parkovací automaty. Zadavatel umožňuje použití obdobné normy v jiné zemi EU. 
 
Dotaz 2: Ve specifikaci předmětu plnění se píše, že „PA musí mít cylindrickou vložku a musí mít 
chráněný profil, všechny PA musí být na jeden klíč. Duplikáty existujících klíčů musí být možné 
pořídit pouze po předložení bezpečnostní karty poskytovateli parkovací technologie.“ Výrobek 
uchazeče má speciální bezpečnostní zámek a operátorský klíč, který je možné vyrobit nově jen se 
souhlasem výrobce po předložení bezpečnostní karty. Má chráněný profil, ale nemá cylindrickou 
vložku. Podmínka chráněného profilu a jednoho klíče pro všechny PA by byla splněna. Je podmínka 
cylindrické vložky mandatorní? 
Odpověď 2: Pokud je zámek bezpečnostní s chráněným profilem a s bezpečnostním certifikátem proti 
zneužití a je možné vyrobit duplikát pouze s předložením bezpečnostního certifikátu, zadavatel 
nepožaduje cylindrickou vložku. 
 
Dotaz 3: Ve specifikaci předmětu plnění se píše, že „PA musí být vybaven bezkontaktní čtečkou 
bankovních karet. Čtečka platebních karet standardu EMV musí být aktuálně provozována v rámci 
akceptační sítě některého z acquirerů, kteří mají licenci ČNB pro poskytování finančních služeb v 
rámci ČR nebo licenci národní banky jiného státu EU pro poskytování finančních služeb v rámci EU.“ 
EMV je evropská norma, která se týká transakcí s čipovými kartami. Měl být požadovaný PA 
vybaven pouze bezkontaktní čtečkou nebo čtečkou, která umožňuje i platbu čipovými kartami, 
které se musí do čtečky vložit. 
Odpověď 3: EMV je globální platební standard podporující kontaktní i bezkontaktní transakce 
prováděné na terminálu kompatibilním s EMV. Zadavatel požaduje vybavení pouze bezkontaktní 
čtečkou. 
 
S pozdravem 
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