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Číslo jednací:   

Projektová příprava: TITXMSP904 

 

Protokol k předběžné tržní konzultaci projektu  

 

Zadavatel: ČR – Technologická agentura České republiky 

Sídlem: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6 

Zastoupený: Margitou Pištorovou, ředitelkou Sekce realizace resortních potřeb, TA ČR 

IČ: 72050365 

  

ID projektu: TITXMSP904 

Název projektu: Postavení subjektů participujících na realizaci výkonu trestu obecně 

prospěšných prací  

 Druh řízení: Prozatím nestanoveno 

Resort / KU MSP/ Karolína Fabiánová  

  

Datum konzultace: 13. 06. 2019 ve 13 hod.  

Místo konzultace: Technologická agentura ČR, Evropská 1692/37, Praha 6 

Prezence přítomných byla pořízena samostatně. Účastníci konzultace jsou zde uváděni pouze 

zástupnými symboly.   

 Náplň jednání 

Náplní jednání byla předběžná tržní konzultace v souladu s § 33 „ZZVZ“.  Zástupci zadavatele zjišťovali 

kvalitativní měřítka předmětu připravované veřejné zakázky.  

Při prezentaci projektového rámce byly představeny zadavatelem uvažované kvalifikace: ANO 

Při prezentaci projektového rámce byly konzultovány možné přímé náklady budoucího projektu: ANO 
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 Průběh jednání 

Projektový manažer přivítal přítomné a představil průběh předběžné tržní konzultace. Projektový 

manažer zároveň představil účastníkům program Beta2 a principy soutěžního dialogu.  

Zástupce resortu seznámil přítomné s výzkumným záměrem resortu, zejména s cíli výzkumné potřeby, 

požadovanými výsledky a důvody, proč resort danou problematiku chce zkoumat. Prezentace resortu je 

přílohou tohoto protokolu. Zástupce resortu dále představil pracovní verzi projektového rámce. Popsal 

očekávaný obsah navržených výsledků a uvažovaný harmonogram přírůstku výsledků.  

Jednotliví účastníci se dále vyjádřili k představenému projektu a položili dotazy: 

• Uvažuje se do budoucna o rozšíření poskytovatelů vzhledem k článku 62 odstavec 3 trestního 

zákoníku?  Odpověď: Ano, je to v plánu a uvažuje se o tom.  

• Můžete nějak konkretizovat vaši představu o workshopech? Odpověď: Mělo by se jednat vždy o 

centrální workshop, neplánujeme určitě workshop v každém kraji. Workshop by měl být max. 

do 20 účastníků, kterým by se prezentovali výsledky projektu k získání zpětné vazby. 

• Dotaz k výsledku č. 4, zda může Probační a mediační služba (dále PMS) spolupracovat s řešiteli 

na tomto výsledku? Odpověď: PMS může vyčlenit pracovníky, kteří by poskytli data nebo byli 

ochotni odpovídat na dotazy apod. PMS počítá se spoluprací a počítá i s uspořádáním setkáním 

krajských metodiků z jednotlivých středisek. PMS může případně pomoci i s distribucí 

dotazníků. 

• Co by mělo být hlavním výstupem tohoto projektu? Odpověď: Nejdůležitějším výstupem je 

výsledek č. 3 tzn. návrhy modelů řešení.  

• Do jaké úrovně detailnosti by měly být modely v rámci výsledku č. 3? Odpověď: Ideálně by se 

mělo jednat o více modelů. Jednak modely řešení problematiky výkonu obecně prospěšných 

prací směrem ke klientovi, tak zároveň směrem k ministerstvům- např. návrhy legislativní 

změny apod. 

Poznámky účastníků PTK:  

Poznámky účastníka PTK: Hodinové sazby na oblast „legislativy“ jsou příliš velké. Důležitější je 

z pohledu účastníka „sociologický“ aspekt.  

Účastník PTK projevil obavy, o to, jestli je časový rámec daného projektu vzhledem k výsledkům 

dostatečně dlouhý a reálný.   
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Uchazeč vznesl podnět na případnou úpravu u výsledku č. 2 Analýza zahraniční legislativy a praxe. 

Analýza u čtyř zahraničních zemí jim přijde zbytečně široká.  

 Závěr 

Jako klíčové se ukázalo nadefinovat a ujasnit v projektu ostatní přímé náklady na výsledky a odůvodnění 

těchto nákladů, které v současnosti v projektové přípravě definované nejsou. Zároveň je důležité 

zrevidovat harmonogram, tak aby byl časově reálny vzhledem k výsledkům. A případně zvážit i realokaci 

hodinových dotací na jednotlivé činnosti- hlavně poměr hodin v oblasti legislativy a sociologie.  

 Výsledek konzultace 

Zadavatel přednesl záměr zadání veřejné zakázky v souladu se zpracovaným projektovým rámcem. Dle 

výsledků diskuse se zadavatel pokusí zohlednit připomínky a zjištěné poznatky v připravované veřejné 

zakázce. V rámci diskuse byly diskutovány zadavatelem uvažované kvalifikace i možné přímé náklady 

budoucího projektu. 

  

Přílohy: 

Prezentace resortu 

  


