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Protokol z předběžné tržní konzultace 

 (vyhotovený v souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., dále jen „ZZVZ“) 

 

Zadavatel: ČR – Technologická agentura České republiky 

Sídlem: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6 

Zastoupený: Martin Bunček, ředitel Kanceláře TA ČR 

IČ: 72050365 

  

ID projektu: TIRDCUZK702 

Název projektu: Výzkum a vývoj programového aparátu pro generalizaci státního 

mapového díla 

Resort: ČÚZK 

 
 

 Náplň jednání I.

Náplní konzultace bylo představení a diskuze o parametrech zadávací dokumentace, zejména její 

přílohy v podobě projektového rámce.   

 Účastníci  II.

Jan Klubal (TA ČR), Přemysl Jindrák, Radek Mandovec (ČÚZK), Tomáš Bayer, Jakub Lysák (PřF 

UK), Jan Langr, Milan Novotný (T-mapy), Ondřej Patočka (Asseco), Radek Augustýn, Jaroslav 

Zemek (VÚGTK), Vít Voženílek (UP Olomouc), Václav Čada (ZČÚ), Karel Staněk (MÚ Brno)     

 

 Průběh jednání: III.

Jednání se uskutečnilo dne 31. 7. 2018 od 9:00 hod. v sídle TA ČR. 

JK přivítal přítomné a krátce informoval o zamýšleném postupu ve veřejné zakázce, kterou TA ČR 

zamýšlí zadat formou rámcové dohody s obnovením prvku soutěže dle § 132., odst. 3, písm. a).  

Následně konečný uživatel výsledků projektu p. Jindrák podrobně prezentoval projektový rámec, tj. 

zejména jednotlivé požadované výsledky, postup jejich dosažení a provázanost těchto výsledků a 

dále zejména činnosti včetně požadavků na odbornost řešitelů (kvalifikační požadavky). 
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Účastníkům této konzultace bude poskytnuta přednesená prezentace (obsahuje detailnější návrh 

harmonogramu řešení oproti projektovému rámci). 

V rámci následné diskuze byly probrány tyto věcné body:  

1. Koncepční otázka – generalizace na úrovni měřítka 1 : 50 000 a 1 : 100 000 je záležitost, 
která není zčásti ještě vyřešena na teoretické úrovni a bude vyžadovat tedy částečné 
provedení základního výzkumu. S ohledem na toto je možné, že bude potřeba posílit tým o 
další odbornosti (teoretická informatika, multikriteriální analýzy, vektorová grafika apod.).  
 
Konečný uživatel uvedl, že požadované odbornosti jsou tím „minimálním standardem“ a 
případně, pokud to bude účelné, bude možné dílčí specifické záležitosti v některém 
minitendru řešit ve spolupráci s dalšími přizvanými odbornostmi nad rámec kvalifikačních 
požadavků. Je ale nepřípustné tyto „přidané“ odbornosti vyžadovat nad rámec původních 
kvalifikačních požadavků.   
 

2. Znamená formulace v rámci kvalifikačních požadavků „praxe s SMD“, že se jedná o 
konkrétně české Státní mapové dílo nebo bude uznávána i praxe např. se slovenským 
mapovým dílem? Konečný uživatel uvedl, že není smyslem požadavku omezovat praxi na 
české mapové dílo, ale uvedl, že se jedná o státní mapové dílo středního měřítka, tj. 
1 : 10 000 – 1 : 100 000. Navíc je v kvalifikačním požadavku uvedeno, že se praxe nemusí 
týkat jen SMD, ale i práce v kartografickém nakladatelství nebo při vývoji kartografických 
aplikací. JK uvedl, že je možné doplnit formulaci požadavku na praxi se SMD textem „nebo 
obdobné“. 

3. Dále probíhala diskuze nad „úspěšností“ generalizace. Z pohledu podstaty věci není možné 
očekávat, že bude dosaženo 100% úspěšnosti generalizace, bude se lišit dle měřítek, kdy 
lze u větších měřítek (1 : 10 000 a 1 : 25 000) očekávat větší míru „úspěšnosti“ (70 – 80 
%?) než u měřítek 1 : 50 000 a 1 : 100 000 (50 – 60 %?). V rámci řešení je potřeba nastavit 
jasná kritéria hodnocení úspěšnosti generalizace. 

4. Jaký je vztah technologické linky ZÚ v Sedlčanech a výstupů tohoto projektu? Konečný 
uživatel popsal tento vztah tak, že výstupy tohoto projektu budou zaimplementovány jako 
„část“ této technologické linky, není myslitelné, že by vzniklé nástroje byly schopné zajistit 
provedení celého procesu generalizace mapových dat bez jakýchkoliv dalších úprav.  

5. Během řešení projektu se uvažuje o dílčích změnách znakového klíče SMD, které však až 
na několik výjimek (např. generalizace zpřesněných budov ZABAGED do měřítek 
1 : 10 000 a 1 : 25 000) nebudou mít dopad na samotný proces generalizace. 

6. Bude se trvat na technických omezeních databázových nástrojů (Oracle, ArcGIS Pro, C#)? 
S ohledem na fakt, že technologická linka v ZÚ Sedlčany disponuje těmito technologiemi, je 
v zájmu implementovatelnosti výsledků na tomto požadavku trvat. Účastníci vyjádřili 
souhlas s adekvátností tohoto požadavku, pouze byl v diskuzi zmíněn postup, kdy by se 
v průběhu řešení pracovalo s daty v jiných databázových nástrojích, ale výstupy by byly 
převedeny do výstupního formátu umožňující vložení dat do  technologické linky 
provozované na pracovišti ZÚ v Sedlčanech. To pro případ, že by se generalizace 
prováděla modulárně tak, jak to navrhoval řešitel předchozího projektu. Rovněž byla 
diskutována vhodnost programovacího jazyka C#. Konečný řešitel vyjádřil souhlas s tím, že 
se může zvolit jiný jazyk ovšem za předpokladu, že všechny výsledky typu R budou psány 
v tomto jednom jazyku. 

7. Budou zdrojové kódy předávány? JK: to je samozřejmostí. 
8. Bude se generalizace provádět i s ohledem na výškopis (zohlednění souřadnice „z“)? Ne, o 

tomto se neuvažuje. 



 

  

 

TIRDCUZK702 

 

3 
 

9. Uvažuje se o provádění generalizace po jednotlivých tematických vrstvách? Cílem je 
provádět generalizaci kompletního obsahu mapy (vyjma vrstevnic). Z  praxe je zřejmé, že 
kartograf provádějící generalizaci sice může postupovat po jednotlivých prvcích (tématech) 
ovšem s ohledem na celkový obsah mapy. Z tohoto pohledu lze připustit postupnou 
generalizaci po jednotlivých objektech nebo tematických vrstvách, je ovšem potřeba, aby 
po generalizaci všech objektů byly zachovány správné topologické vztahy. 

10. Jakým způsobem (kdo) budou vybrány generalizační situace? Toto bude provedeno 
v kooperaci konečného uživatele (připraví, okomentuje, schválí popis) s řešitelem 
(analyzuje, popíše).          

11. JK se dotázal všech přítomných na jejich názor na nastavené kvalifikační požadavky, 
zejména zda nejsou nastaveny příliš přísně, a informoval o tom, že v případě rámcové 
dohody s obnovením prvku soutěže není možné tuto rámcovou dohodu uzavřít pouze  
s jedním účastníkem. 

12. Na explicitní dotaz na existenci uchazečů/konsorcií schopných sestavit řešitelský tým plnící 
nastavená kvalifikační kritéria nebyla ze strany zúčastněných osob podána jednoznačná 
odpověď. Byly však vyjádřeny určité obavy, zda lze očekávat, že by se zadávacího 
řízení účastnilo při takto nastavených kvalifikačních požadavcích (co se týče 
minimálního množství členů řešitelského kolektivu) více než jedno konsorcium. 

 

 Výsledek:  IV.

Byl prezentován záměr vyhlášení zadávacího řízení formou rámcové dohody, byl představen 

projektový rámec a dále diskutovány všechny parametry uvažovaného budoucího projektu. 

Ze strany účastníků nebyl vznesen žádný vážný podnět odborného rázu k úpravě věcného 

nastavení projektového rámce, spíše řada drobnějších podnětů.  

Ve věci nastavení kvalifikačních požadavků se doporučuje jejich zmírnění tak, aby byla 

umožněna účast co nejširšího okruhu zájemců. 

 

Zapsal: Klubal 

Příloha: prezentace projektového rámce 


