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Číslo jednací: TACR/1224-6/2017 
Projektová příprava: TITXMV803 

 

                             

 Protokol k semináři a ke konzultaci projektu 

 

 
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: TITXMV803 

Příprava projektu: Centrální správa archivních entit - etapa II. 

Druh řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu – jednací typ 

Resort / konečný uživatel: Ministerstvo vnitra / Josef Hora 

 
 

 

 
I. Náplň jednání 

Náplní jednání bylo seznámit účastníky s různými způsoby zadávání veřejných zakázek, s účelem 

předběžných tržních konzultací a také konzultaci k výzkumné potřebě Ministerstva vnitra.  V případě 

konzultace k plánovanému projektu TITXMV803 zástupci zadavatele zjišťovali kvalitativní měřítka 

předmětu připravované veřejné zakázky, zda je možné zakázku vyhlásit.  

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

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

 

II. Průběh jednání: 

Zástupci: rezortu (Josef Hora, Michal Wanner), TA ČR (Pavel Slípek, Kristýna Lyžbická), řešitelé etapy I. 

a zároveň koordinátoři pro etapu II. (Petr Pytelka, Tomáš Pytelka) 

Jednání se uskutečnilo dne 12. 12. 2018 od 14:00 hod. v sídle TA ČR. 
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Metodik P. Slípek seznámil přítomné s nabídkovým a jednacím typem zadávacího řízení, jenž je řešeno 

v  programu BETA2. TAČR zaručí pro veřejnou správu funkční metodiky pro hotový software, jehož 

dokončení a ostrý provoz si zajistí sám resort. Výhodou  open-source softwaru je v možnosti zapojení 

vícero dodavatelů. 

Účelem této konzultace je zjistit, zda nynější nastavení připravované veřejné zakázky je realizovatelné. 

Další zamýšlené projekty v oblasti software TIRIMD702 a TIRXCUZK829 (konzultace 19.12.). 

Dále probíhalo seznámení účastníků s otevřeným řízením, soutěžním dialogem (jednací typ VZ). 

Principem soutěžního dialogu je diskuze nad zadávací dokumentací a její zdokonalení s diskuze nad 

limity řešení.  

Pokud chce zadavatel při stavbě projektu upřesnit některé aspekty prostřednictvím soutěžního 

dialogu, dochází k nalezení způsobů řešení. Ukončením dialogu se rozumí zohlednit na základě 

proběhlých setkání s potencionálními dodavateli rozhodné skutečnosti, limity řešení a technické 

podmínky obecného zadání. Až v posledním kole soutěžního dialogu dochází k podání finální nabídky,  

Kritéria hodnocení jsou pak zaměřena na kvalitativní stránku (70 % kvalita a 30 % cena). 

Účelem předběžných tržních konzultací je zjistit, zda nynější nastavení projektu je realizovatelné a 

není případně omezující vůči dodavatelům. 

 

Konzultace k TIXMV803 – Centrální správa archivních entit (CAM) 

Na úvod k části věnující se konzultaci koordinátoři projektu Centrální správa archivních entit 

seznámili přítomné s  rozdělením projektu na 2 části (I. etapa koordinační, II. etapa vývojová).  

Poté představili účastníkům plánovaný projekt k chystané II. etapě, jehož uživateli bude vícero 

subjektů (národní archiv a další archivy – inspirace je možná v knihovnických systémech z hlediska 

dlouhodobosti a udržitelnosti). Úkolem koordinátorů je předání podkladů, výsledná dokumentace není 

předmětem technického řešení projektu (tedy etapy II.). V druhé etapě je kladen důraz na technickou 

analýzu. 

Koordinátoři obeznámili účastníky s nejdůležitějším názvoslovím a celým prostředím archivní správy 

(archivní pomůcka, vysvětlení, co je archivní entita, základní registr pro archivnictví). Dále byla 

zmíněna problematika dat – většina prací s importem dat nebude v dikci řešitelů etapy II.  

Byli taktéž účastníci upozorněni, že v případě tohoto projektu nebude stanovená žádná kvalifikace. 

 

 

Diskuze nad možným způsobem řešení a limitů řešení ovlivňující: 

TZ – Máte představu o objemu dat?  

Koordinátor – V první fázi bude probíhat import osob/původců – okolo 100 tisíc, u geografických 

přístupových bodů jde do podrobností části obcí (obcí je celkem ca. 6000), možné zohlednění 

historických sídel. Celkově lze odhadovat do 500 000 entit. 
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TZ – Příkladem obec Karlštejn se rozpadne do více entit? 

Koordinátor – Jen v případě významných entit. 

Konečný uživatel – Jen ty, co souvisí s archivnictvím a archiváliemi (např. nebude obsahovat všechny 

obrazy v národní galerii, ale bude vzat v úvahu osobní fond malíře). Lze těžko odhadnout konkrétní 

počet, vždy to půjde po stovkách, maximálně tisících.  Existují obecné otázky pro obecné rejstříky 

archivních pomůcek. 

 

TZ – Kolik vazeb mívá entita na další entitu? 

Koordinátor – Nyní neexistuje možnost realizovat tyto vazby, proto to nelze určit. Otázka je, jak 

detailně se budou provádět u geografických entit – pevně dané vazby, zda bude zohledněna hierarchie, 

u významnějších osob jsou důležité rodinné stavy. Popis bude značně nerovnoměrný – v roli původce 

půjde do co největšího detailu, u dalších jen zmínka. 

 

TZ – Jaký bude způsob použití ze strany softwaru archivních pomůcek, jakým způsobem se budou data 

hledat? 

Koordinátor - Z hlediska požadavků archivů existují 3 způsoby: v malých archivech bude užíváno 

pouze webové rozhraní, střední použití – archiv neprovozuje svůj mezistupeň, Přímé vyhledávání a 

používání systému pro prvotní hledání, větší archivy budou přebírat archivní entity do svých systémů 

a vyhledávání bude probíhat v případě nenalezení entity ve svém informačním systému. V nejbližší 

době dojde k přesné specifikaci s možnostmi aplikací, které s tím mají integrovat, 

Konečný uživatel – Primárně se bude hledat podle označení a jednoho z prvků popisu, kterým je 

stručná charakteristika (ta spíše jen pro orientaci ve výsledcích hledání).  

Koordinátor – Předmětem řešení není vyhledávání přes vztahy nebo plný sémantický web. 

 

KS – Existuje taktéž procesní model? Pro importy dat z jiných prostředí?  

Koordinátor – Součástí koordinační fáze je definice životního cyklu entit, entity musí být 

v autorizované verzi, webové rozhraní je předmětem vyjasnění. Stav revizí – neřeší složitější 

workflow.  

 

Může dojít ke zpřesnění technické specifikace, ale důležité je, aby řešitel byl přizván od začátku. 

Největší složitosti bude poskytnutí revize. 

 

KS – Bude se jednat o jedno univerzální API? Nebo každý systém bude mít své?  

Koordinátor – Z pohledu uživatelů systému bude jedno definované API a jedno uživatelské rozhraní. 
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KS – A propojení s dalšími systémy?  

Koordinátor: Reálné je dohledávání v INTERPI, primární je dostat data do systému. 

 

KS – Synchronizace s okolím není domyšlena? 

Koordinátor – Určitě by se nejednalo o automatizovanou, je potřeba vzít v úvahu, že data z dalších 

zdrojů se navýší. Důležitý je prolink na odpovídající entitu v externím zdroji. 

Konečný uživatel – Výhodou u tohoto projektu je způsob soutěžení a zaměření na kvalitu jádra a 

maximum možných vylepšení. 

Koordinátor – Funkcionality přibývají. Výsledkem musí být provozuschopný systém. 

 

TS – Je to porovnatelné například se systémem CES? 

Konečný uživatel – Není to porovnatelné, u CES se jedná o majetkovou evidenci sbírkových předmětů 

v muzeích, koncepčně rozdílné věci, v případě chystaného software si všímáte entit, které souvisí 

s evidencí Národního archivního dědictví.  

 

TS – Navázané data jako entity v muzeu?  

Koordinátor – Nehledá se techniky složité řešení. 

 

TS – Bude veřejnost brána v úvahu nebo ne?  

Hora – Drtivá většina původců osoby mrtvé, ochrana osobních údajů fyzických osob – komplikuje to 

málo. 

Koordinátor – Není důležité z pohledu zadání, entity nemají zatím veřejné/neveřejné části.  

Konečný uživatel – Nepředpokládá se, že CAM bude mít informaci o tom, kde bude informace využita, 

přitom pro veřejnost je důležitá právě vazba na archiválie. Tohle bude mít na starost jiný informační 

systém archivu, otázka jestli rozhraní pro veřejnost má smysl. 

 

TS – Bude docházet k součinnosti dodavatelů, CAM bude pasivní?  

Koordinátor -  ano 

 

TZ – Jaké bude jazykové rozhraní? 

Koordinátor – Označení entity má volitelnou informaci o jazyku. Hodnoty prvků popisu jsou v českém 

jazyce. 
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TZ – Nejen jména, ale i metadata 

Koordinátor – To jsou v případě projektu prvky popisu. Všechny entity jsou popsány v českém jazyce a 

nepředpokládá se jiná forma. Jen variantní označení je možné taktéž v jiných jazycích.  

 

Konečný uživatel -  Existují stránky projektu INTERPI, webové rozhraní pro uživatele – jen popis 

entity, primární zdroj národní entity, není součástí toho projektu. 

 

Koordinátor – Nyní se pracuje na technické realizaci návrhu, vstupní brána – přes ní publikováno 

webové rozhraní, role definovány v rámci národního portálu.  

 

KS – Jedná se o běžný standard pro autorizaci? 

Koordinátor – Podoba je standardní, jedná se o JWT token. 

Konečný uživatel – Autentizace je v kompetenci národního portálu– informační systém Veřejné správy, 

není to na řešiteli  CAMu . 

Přítomný zástupce možného dodavatele (CD) uvedl, že zadání projektu se jeví jasně formulováno 

vč. harmonogramu. Počet a druh výsledků jsou vzhledem ke stanovenému cíli projektu dosažitelné.  

 

III. Výsledek semináře a konzultace: 

Zadavatel přednesl možnosti zadávání veřejných zakázek a seznámil účastníky s plánovanými projekty 

s cílem jejich realizovatelnosti.  

Dle dotazů a výsledku diskuse zadavatel konstatuje, že je možné zakázku malého rozsahu vyhlásit a 

začít hledat vhodné řešení. 

 

 


