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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: TITXMPSV826 

Název projektu: Zefektivnění a standardizace postupů ošetřujícího a posudkového lékaře 

při posuzování dočasné pracovní neschopnosti 

 

 

 

 

 při posuzování  pracovní neschopnosti 

Druh řízení: Prozatím nestanoveno 

Resort / KU MPSV, MUDr. Alena Zvoníková 

  

Datum konzultace: 04. 06. 2019 od 10:00 hodin 

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  

 Průběh jednání 

Projektová manažerka přivítala přítomné a představila průběh předběžné tržní konzultace.  
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Zástupkyně resortu seznámila 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. 

Expert představil pracovní verzi projektového rámce. Popsal očekávaný obsah navržených výsledků a 

uvažovaný harmonogram přírůstku výsledků. 

Účastníkům byly představeny minimální stanovené kvalifikační podmínky veřejné zakázky, kdy 

zásadním požadavkem je odbornost navrhovaných členů řešitelského týmu. 

Přítomným byl sdělen způsob vyhlášení veřejné zakázky zadavatelem a byla vysvětlena  hodnotící 

kritéria. 

 

Diskuze 

Dotaz 1: Co přesně má být výstupem prvního výsledku /Vsouhrn/?  

Odpověď: Cílem potřeby je stanovit standardy dočasné pracovní neschopnosti. Výzkum bude 

proveden pro cca 1 000 diagnóz nemocí a poranění uvedených v Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN 

- 10), které vybral resort MPSV ve spolupráci s ÚZIS. Je potřeba zahrnout MKN 11. revize, předpoklad 

vydání rok 2022. 

Dotaz 2: Jaké jsou podmínky sestavení konsorcia?  

Odpověď: V případě konsorcia je třeba stanovit jednoho hlavního řešitele a ostatní subjekty budou 

vedlejší řešitelé. Členové konsorcia musí mezi sebou uzavřít smlouvu o spolupráci, kde bude dán 

rozsah činností každého subjektu. S tím se rovněž váže i financování, kdy hlavní řešitel obdrží platbu 

zpětně za odvedené činnosti za kvartál a dalším členům konsorcia následně přeúčtovává. 

Dotaz 3: Jaké jsou požadavky na podobu a funkci výsledku O: Veřejně dostupné rozhraní/číselník 

MKN s doporučenými délkami trvání DPN a zobrazení těchto hodnot v NEM? ¨ 

Odpověď: Expertem a resortem byly upřesněny konkrétní požadavky na program.  

Dotaz 4: Jaký je předpokládaný způsob implementace výsledků medicínského výzkumu? 

Odpověď: Expertem a resortem bylo vysvětleno napojení systémů využívaných ČSSZ na 

rozhraní/číselník MKN-10, kterou spravuje ÚZIS a představa nastavení funkcí /algoritmu/ na 

vyhodnocení skutečného stavu. Resortem byl sdělen požadavek na provázanost s budoucí e-

Neschopenkou.  

 Závěr 

Jako klíčové je spatřováno ustanovení a složení konsorcia tzn. stanovení hlavní role řešitele, který 

zaštítí všechny požadované odbornosti v rámci kvalifikace a bude schopen dodržet stanovené 

technické a netechnické podmínky. 
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Navržená délka řešení projektu v požadovaném (i 

případně rozšířeném) rozsahu je doporučenou maximální dobou řešení. Ze strany experta i resortu 

zazněl požadavek na zkrácení časového rámce projektu na 12-15 měsíců, včetně snížení počtu 

navrhovaných hodin. Účastník může v návrhu řešení, které bude podávat formou nabídky dobu 

realizace zkrátit.  

Ohledně finančního rozsahu bylo přítomnými uvedeno, že odhadem by převažující část rozpočtu 

projektu měly tvořit osobní náklady a zbývající menší část ostatní přímé a nepřímé náklady. Bylo 

dohodnuto, že každý účastník individuálně předloží cenovou nabídku, která bude obsahovat 

harmonogram řešení a rozpočet.  

Zástupci resortu s expertem doporučili jako podklad pro řešení této potřeby jeden z výsledků projektu 

TB05MPSV017, vydanou publikaci „Stanovení standardní délky dočasné pracovní neschopnosti, 

analýza a zvýšení efektivity kontrol posuzování dočasné pracovní neschopnosti“. Projekt řešil 

stanovení standardů délky 1 případu DPN podle zdravotních příčin pouze u 50 vybraných diagnóz. 

Publikaci je možné na vyžádání účastníkům poskytnout.   

Resortem bylo zdůrazněno, že při stanovení rozpočtu na řešení aktuální potřeby nelze vycházet 

z rozpočtu, který byl poskytnut na řešení projektu TB05MPSV017. Současnou potřebu resp. stanovení 

jednotlivých standardů není v zájmu zpracovat detailně, jako tomu bylo v případě projektu 

TB05MPSV017. Cílem je stanovit standardy délky trvání 1 případu DPN u diagnostických skupin 

nemocí dle MKN a zaměřit se na tři nejdůležitější hodnoty:  

- předpokládaná, resp. doporučená délka – průměrná 

- medián 

- maximální  
 

Přítomný zástupce možného dodavatele uvedl, že zadání projektu se jeví jasně formulováno. Počet a 

druh výsledků jsou vzhledem ke stanovenému cíli projektu dosažitelné. 

 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. V rámci diskuse byly 

konzultovány možné přímé náklady budoucího projektu. 

V případě, že dojde k vyhlášení veřejné zakázky, budou o tomto účastníci tj. potencionální zájemci o 

podporu informováni. 

 

Přílohy: 

Prezentace resortu 


