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IČO:

(dále jen „zadavatel“)
Platební brána pro mobilní aplikaci a e-shop

Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále je jako „zákon“), poskytuje vysvětlení zadávací
dokumentace na základě dotazů dodavatelů.

Dotazy č. 3 ze dne 01.03.2018 / Odpovědi

K nesouladu s požadavkem Visa: Příloha 5 zadávací dokumentace vychází z dostupných
informací o pravidlech Visa pro přiřazení jízdních dokladů ke kartám Visa jako identifikátorů.
Postup navržený v Příloze 5 je návrhem pro postup vedoucí k dodržení těchto pravidel.
Zároveň však platí další ustanovení z Přílohy 5, že „Platební brána odpovídá za dodržování
pravidel kartových společností Mastercard a Visa pro použití jejich BPK jako identifikátorů k
jízdním dokladům“. Tato obecná povinnost má přednost před technickým návrhem, a proto
pokud Platební brána bude pro dodržení pravidel Visa používat jiný postup nebo bude od
Zadavatele vyžadovat jiné údaje, Zadavatel se takovým požadavkům Platební brány
přizpůsobí.
K ukládání a zpracování tokenů: Formulace, na kterou se odkazujete tj. „Platební brána
nebude ukládat ani zpracovávat tokeny, které obdrží od MOS v rámci provedení platby“ byla
uvedena u popisu rozdělení rolí mezi Tokenizačním procesorem a Platební bránou. Cílem této
formulace bylo stanovit, že Platební brána nebude vykonávat nebo zdvojovat funkce
Tokenizačního procesora. Pokud ověření pravidel Visa (jehož postup je popsán na jiném
odstavci Přílohy 5) vyžaduje uložení či další zpracování tokenů, pak Platební brána upraví svoje
procesy tak, aby tato pravidla splnila.

Zadavatel je si vědom, že Platební brána bude odkázána na dostupnost třetích stran, jejichž
dostupnost Zadavatel ani není schopen monitorovat a vyhodnocovat. Proto byla v rámci
uvedeného SLA požadována dostupnost platební brány samotné, tj. bez vyhodnocení
dostupnosti třetích stran, a to specifikací Maximální doba prvního kroku zpracování platby tj.
dostupností platební brány samotné (v prvním kroku) před případným přesměrováním
k třetím stranám (další kroky ve zpracování).

Zájmem Zadavatele je mít v službách Platební brány jednotného a komplexního integrátora
platebních metod pro své koncové uživatele. Zadavatel předpokládá, že k provedení úhrady
bude cestující přesměrován do systému Platební brány, kde bude vybírat způsob úhrady a
zadávat potřebné platební údaje podle zvoleného způsobu. Zadavatel nemá zájem na uložení
a dalším zpracování platebních informací, aby minimalizoval objem zpracovávaných osobních
a dalších potenciálně citlivých údajů. Zadavatel proto trvá na jednotném vzdáleném připojení
a kontaktním místě.

K Autorizaci: Jde zjevně o konflikt v pojmu „Autorizace“. Příloha 5 používá tento pojem podle
popisu odstavce 2.3 jako součást registrace identifikátoru. Registraci identifikátoru bude
provádět tokenizační procesor. Součástí registrace bude ověření stavu identifikátoru bez
konkrétní finanční transakce, které Příloha 5 nazvala „autorizací“. Zde jde o identifikátor,
nikoliv o platební nástroj (karta použitá jako identifikátor může být odlišná od karty použité
jako platební nástroj). Tazatel si vysvětluje pojem „autorizace“ jako součást platby tj. finanční
transakce na konkrétní částku k platebním nástroji, kde se přirozeně ověření provede.
K Acquirerovské tokenizaci: Pojem tokenizace (Tokenization) je v platebních systémech
používán ve dvou kontextech. Tokenizace na straně vydávání (issuing) karet je používána pro
platební nástroje jiné formy, než je plastová platební karta, např. mobilního telefonu. Platební
karta „uložená“ v mobilním telefonu získává issuerovskou tokenizací jiné číslo, než je původní

PAN. K této issuerovské tokenizaci se používají většinou specializované tokenizační služby
kartových společností. Tokenizace na straně akceptace (acquiring) provádí tokenizaci na
straně obchodního místa, kde je tokenizováno číslo platebního nástroje pro účely zpracování
u obchodního místa. Formulací v příloze 5 chtěl zadavatel upřesnit kontext použití slova
„tokenizace“.

Ano, tato činnost bude vykonávána výhradně tokenizačním procesorem a e-shopem. K této
problematice najdete více informací ve výše uvedených odpovědích.
Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro
podání nabídek.
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