
Odpovědi na časté dotazy k výběrovému řízení na LED tabule 
 
Jak bude řešena celková ekonomika provozu tabule?  
Provoz LED tabule se bude skládat z ceny za dopravu a z ceny za obsluhu LED tabule, což 
budou náklady pro pořadatele závodů a příjem pro provozovatele LED tabule.  
 
Kdo bude platit přesuny tabule?  
Přesuny bude hradit organizátor závodů, na nichž bude LED tabule používána. 
 
Kdo bude platit obsluhu tabule?  
Obsluhu tabule bude hradit organizátor závodů, na nichž bude LED tabule používána. 
 
Existuje či bude existovat nějaký ceník? 
Ne. Cenová nabídka je předmětem výběrového řízení. 
 
Na kterých závodech bude tabule používána?  
Obecně na MZ, MČR a seriálech ČJF tj. ČP a NP. Dále ČSP. Konkrétně 
http://www.cjf.cz/files/clanky/aktuality/verejna-soutez-na-provozovatele-led-
tabule/Kalend%C3%A1%C5%99%20z%C3%A1vod%C5%AF-provoz%20LED.pdf  
 
Kdo bude určovat, kam tabule pojede a kam ne?  
Podaří-li se ve VŘ vybrat dva provozovatele LED tabulí, proběhne s nimi koordinační schůzka, 
na níž se určí, který provozovatel bude zajišťovat konkrétní závody. 
 
Pokud dojde k termínové kolizi, jak se budou určovat priority? 
Termínové kolize by měl rozhodnout odpovědný pracovník sekretariátu ČJF, kterým je paní 
Helena Richterová.  
 
Musí tabuli obsluhovat vždy pouze vítěz výběrového řízení, nebo tabuli doveze na místo, 
naistaluje, předá pořadateli a po závodech si ji vyzvedne?  
Očekáváme, že vítěz výběrového řízení na provozovatele bude LED tabuli také provozovat tj. 
obsluhovat. Vítěz výběrového řízení podepíše s ČJF smlouvu o výpůjčce, na jejímž základě si 
LED tabuli s přívěsným vozíkem, mechanismem na vztyčování/sklápění tabule a notebookem 
se SW pro zobrazování na LED tabuli  vypůjčuje od ČJF na 1 rok. Vypůjčitel bude tak po celou 
dobu odpovědný za provozování a stav vypůjčeného majetku. 
 
Jak je řešená technická část? Je tabule kompatibilní s Gallop?  
Součástí LED tabule je i notebook s nainstalovaným SW pro obsluhu tabule. Cokoli bude 
zobrazitelného na notebooku, bude zobrazitelné i na LED tabuli. 
 
Je součástí tabule časomíra, nebo je v plánu využívat nové oblastní časomíry? 
Součástí LED tabule není časomíra. Nebude-li mít provozovatel LED tabule vlastní časomíru, 
mělo by být možné po domluvě využívat oblastní časomíry. 
 


