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Číslo jednací: TACR/1098-1/2019  
Projektová příprava: TITXMZV930 

 

Protokol ke konzultaci k možnostem řešení výzkumné 

potřeby  

 

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: TITXMZV930 

Název projektu: Výzkum vybraných teritoriálních relací a průřezových oblastí české 

zahraniční politiky z hlediska Koncepce zahraniční politiky ČR 

Druh řízení: RD 

Resort / KU MZV / Michal Černý 

  

Datum konzultace: 29. 10. 2018 od 13:00 

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 konzultace k možnostem řešení výzkumné potřeby 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: NE 

 

 

 Průběh jednání 
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Projektový manažer (PM) prezentoval uvažovaný průběh podpisu rámcové dohody. 

Zástupce resortu (R) společně s expertem (E) představili projekt a uvažovaný způsob řešení. 

Ze strany dodavatelů (D) byly položeny následující dotazy: 

 

D: Podmínka u kvalifikace MZV001 (Odborné vedení výzkumného týmu a koordinace výzkumné 

činnosti) týkající se VŠ vzdělání postgraduálního typu příslušného směru je příliš „tvrdá“ na tento typ 

výzkumu. Navrženo zmírnění na magisterské vzdělání. 

E: Není nutné, ale je žádoucí z toho důvodu, aby vedoucí týmu zastřešil činnosti a garantoval jejich 

kvalitu. Je možné uvažovat o alternativě, že postgraduální vzdělání by nahradila dlouholetá zkušenost. 

R: Přiklání se ke zmírnění. 

PM: Budeme přemýšlet o navrhovaném zmírnění. 

 

D: Očekává se u uchazečů splnění všech kvalifikačních kritérií? 

PM: Ano, pokud má být s uchazečem podepsána rámcová dohoda, pak je nutné splnit všechna 

kvalifikační kritéria. 

 

D: Jsou připuštěna konsorcia? 

PM: Ano, účast v konsorciích je možná. 

 

D: Apeluje na to, aby délka minitendrů mohla být i v době trvání alespoň 1 roku. Je snazší získat experty 

k projektu (minitendru), pokud jeho realizace trvá déle. 

Resort s tímto vyjádřil souhlas. 

PM: Délka minitendru bude stanovena dle požadavku resortu. 

 

D: Minitendry se budou soutěžit na cenu? 

PM: Základní hodnotící kritérium je ekonomická výhodnost návrhu řešení v předpokládaném poměru 

70 % na kvalita, 30 % cena. 

 

D: Ke každé kvalifikaci je nutné uvést jednoho či více odborníků? 

PM: Dosud nemáme jasno, zda u některých kvalifikací nebudeme požadovat více osob, zatím je minimum 

jedna osoba. 
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D: Musí mít všichni členové řešitelského týmu pracovně-právní vztah k organizaci, která podává 

nabídku? 

PM: Ano, všichni členové výzkumného týmu (včetně rolí) musí být v pracovně-právním vztahu v době 

podání nabídky na uzavření rámcové dohody. 

 

D: Pokud by minitendry měly trvat krátkou dobu, univerzity by byly diskvalifikované, protože jejich 

pracovníci, tj. členové řešitelského týmu musí v době semestru učit.  

PM: Je vždy na zvážení účastníka, se kterým byla uzavřena rámcová dohoda, zda bude podávat návrh 

řešení do vyhlášeného minitendru. 

 

D: V kvalifikačních požadavcích je uvedeno vysokoškolské vzdělání příslušného směru. Znamená to tedy 

jen politologii a nebo lze zařadit i právnické vzdělání, či ekonomii, mezinárodní vztahy,..? 

E, PM: Kvalifikační požadavky budou upřesněny tak, že požadované vzdělání bude zřejmé.  

 

D: Dotaz ohledně kvalifikací, které se jeví jako hlavní (např. politologie, mez. vztahy) a těch, které se 

nejeví jako stěžejní (praxe v knihovnictví, sociologie). 

PM: V zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody budou stanoveny minimální kvalifikační 

požadavky, které bude nutné splnit. Daný tým pak bude moci řešit minitendry vyhlašované v rámci této 

rámcové dohody. 

R: Kvalifikační požadavek týkající se knihovnictví může být zařazen jako nepovinný.   

 

D: Bezpečnostní výzkum – v kvalifikačních požadavcích zdůrazněna energetická bezpečnost, je nutné 

takto konkretizovat oblast bezpečnosti? 

R,E: Oblast bezpečnosti nebude zúžena pouze na energetiku, budou zařazeny i vnější aspekty 

bezpečnosti.  

 

D: Zahraniční politika – je myšlena i evropská? 

R, E: Ano, zahraniční politika se bude týkat i politiky evropské. 

 

D: Bude možnost vidět zapracované připomínky? 

PM: Pokud budou některé připomínky vycházející z konzultace zapracovány, budou označeny v 

zadávací dokumentaci. 
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D: Jaký je postup, pokud je se členem řešitelského týmu ukončen pracovní poměr. 

PM: Řešitel je povinen zajistit náhradu – pokud odstupivší člen řešitelského týmu prokazoval kvalifikaci, 

nový člen ji musí ve stejné podobě prokázat také a projektový tým musí tuto osobu schválit. 

 

Institucím, které nejsou schopny pokrýt všechna kvalifikační kritéria byla doporučena možnost vstoupit 

do konsorcia. 

 

Byla diskutována délka praxe. Navrženo 5 let pro vedoucí pozice, 2 roky pro ostatní. 

 

Představa resortu o průměrném počtu minitendrů je cca 4 až 6 za rok. 

 

Diskutována otázka členů řešitelského týmu, u kterých nebude prokazována kvalifikace. Tito lidé mohou 

být v tzv. rolích, nemusíme vědět o které konkrétní osoby se jedná, zpravidla se jich týkají 

administrativní činnosti, sběr dat apod. 

 

Dále byla otevřena otázka násobného garanta kvalifikace, tj. že jedna osoba pokrývá více kvalifikačních 

kritérií. -> O tzv. násobném garantovi neuvažujeme. 

 

 Závěr 

S největší pravděpodobností dojde ke snížení uvažované odbornosti u kvalifikačního požadavku s 

kódem MZV001 (Odborné vedení výzkumného týmu a koordinace výzkumné činnosti).  

U kvalifikačního požadavku s kódem MZV005 (Expertní badatelská činnost na poli bezpečnostního 

výzkumu) bude oblast bezpečnosti zobecněna.  

Délka požadované praxe bude sjednocena na 5 let pro vedoucí pozice a 2 roky pro ostatní. 

Zadavatel uváží, zda ke každému kvalifikačnímu požadavku bude stačit 1 osoba k jeho prokázání. 

 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 

nebyly konzultovány možné přímé náklady budoucího projektu 


