
Číslo jednací: TACR/1224-7/2017 
Projektová příprava: TIRXCUZK829 

 

 

1 
 

 

Protokol k další konzultaci projektu TIRXCUZK829- 

Výzkum a vývoj programového aparátu pro generalizaci 

státního mapového díla 

 (vyhotovená v souladu s § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 

Zadavatel: ČR – Technologická agentura České republiky 

Sídlem: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6 

Zastoupený: Martin Bunček, ředitelem Kanceláře TA ČR 

IČ: 72050365 

  

ID přípravy projektu: TIRXCUZK829 

Příprava projektu: Výzkum a vývoj programového aparátu pro generalizaci státního 

mapového díla 

Druh r í zení : Prozatím nestanoveno 

Resort / konec ny  uz ivatel: ČÚZK/ Přemysl Jindrák 

 

 

 

 
 Náplň jednání I.

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

kvalitativní měřítka předmětu připravované veřejné zakázky.  

Prezentace přítomných byla pořízena samostatně, zástupci dodavatelů jsou v tomto zápise uváděni 

pouze zástupnými symboly (AB, CD, EF, FH, IJ…) 

V rámci prezentace projektového rámce byla představena zadavatelem uvažovaná kvalifikace: ANO 
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 Průběh jednání: II.

Jednání se uskutečnilo dne 19. 12. 2018 od 10 h v sídle TA ČR. 

Projektový manažer zahájil jednání a zástupce rezortu dále informoval účastníky o základním 

vymezení, navržených výsledcích, cílech a přehledu činností projektu prostřednictvím připravené 

prezentace, která bude následně zveřejněna.  

Dále byla zahájena diskuze: 

 Otázkou jde, zda pozici vedoucího koordinátora projektu soutěžit zvlášť v rámci jiného 

projektu, v první etapě.  

 Koordinátor by měl odpovídat i za implementaci do prostředí ČUZK v Sedlčanech. Je možné, 

aby implementaci provádělo pracoviště Sedlčany samostatně?  

 Otázka databázového systému.  

 Možnost dvou zakázek- řízení celé databáze, plnění a ověřování rizik a oddělit od 

implementace   

 V daném čase a s danými prostředky bude výsledkem pouze procedurální kód 

 Nastíněna možnost inovačního partnerství- dvě etapy. V první etapě se hledají možnosti 

postupu řešení. V druhé etapě se nalezené postupy řešení implementují.  

 Byly diskutovány možnosti inovačního partnerství nebo veřejné zakázky jednací typu- 

soutěžní dialog.  

 Z pohledu dosažitelnosti výsledků vyjádřili účastníci pochybnosti o jejich kvalitativním 

dosažení.  

 Zadavatel upozornil, že není vyvíjen konečný software, ale jsme v oblasti experimentálního 

vývoje. 

 

 Výsledek konzultace: III.

Zadavatel přednesl záměr zadání veřejné zakázky.  

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

veřejné zakázce. 

Zadavatel připraví přesné technické a netechnické podmínky pro řešení se zapojením pracoviště 

Sedlčany.  

Zadavatel připraví varianty zadávacích řízení pro výběr mezi soutěžním dialogem a inovačním 

partnerstvím formou webového formuláře a obešle účastníky i veřejnost s žádostí o vyplnění. 

Zadávací řízení bude vedeno v ČJ.  

Výsledky typu R- musí splňovat parametry zákona 130/2002 Sb.- použitelný plug in pro obecně 

užívaný software. 
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Vyřešit otázku nákladů spojených s implementací výsledků do komerčního provozu. (použití open 

databází při vývoji za podmínky, že komerční provoz je veden v licenciovaném software oracle.) 


