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Interní	zápis	z	jednání	výběrové	komise	dne	3.3.2016	

Přítomní:	Ing.	Olga	Plachá,	Ing.	Martin	Hladík,	Martin	Blažek	

Omluveni:	Ing.	Eva	Pařenicová,	Ing.	Pavlína	Bůžková	

	

1. Výběrová	 komise	 prošla	 analytické	 výstupy	 z	I.	 Etapy	 (analýza)	 projektu	 „Online	
centrála	 ČJF“	 a	 na	 základě	 průběhu	 i	 finálního	 výstupu	 I.	 Etapy	 a	 předložené	
zpřesněné	cenové	nabídky	na	II.	Etapu	jednomyslně	doporučuje	Výkonnému	výboru	
ČJF	 pokračovat	 ve	 spolupráci	 s	firmou	 OLC	 Systems,	 s.r.o.	 a	 uzavřít	 s	tímto	
dodavatelem	smlouvu	na	II.	Etapu	–	implementace.	
	

2. Během	analýzy	vyplynuly	některé	nové	funkcionality	systému,	které	nebyly	v	původní	
zadávací	 dokumentaci	 poptávány,	 avšak	 mohou	 přinést	 uživatelům	 velký	 benefit	
(modul	plánování	závodů,	modul	zpráv,	modul	disciplinární)	a	také	zapracování	částí,	
které	 měla	 původně	 řešit	 firma	 ACE	 Design	 napojením	 na	 vystavená	 rozhraní:	
kompletní	 zobrazování	 dynamického	obsahu	–	 žebříčky,	 výsledky,	 kariéry,	 seznamy	
apod..	 Zároveň	 nabídka	 obsahuje	 volitelné	 položky,	 které	 je	 možné	 realizovat	
později,	případně	nerealizovat	vůbec.	Díky	tomu	byla	finální	cena	II.	Etapy	navýšena	
z	původních	2.363.675,--	na	částku	2.653.711,--Kč	vč.	DPH.	
	

3. Výběrová	 komise	 prošla	 předloženou	 cenovou	 nabídku	 obsahující	 požadované	 i	
alternativní	 moduly	 systému	 a	 dospěla	 k	 rozhodnutí,	 že	 níže	 uvedené	 moduly	
nebudou	 předmětem	 dodávky	 II.	 Etapy	 –	 budou	 odloženy	 na	 případné	 pozdější	
dodání	(ceny	bez	DPH):	

• Evidence	pádů	-	úspora		 	 	 	 	 	 		28.800,--	
• Disciplinární	 modul	 (evidence	 disciplinárních	 řízení)	 bude	 zredukována	 na	

ruční	 zápis	 pokut,	 kontrolu	 jejich	 úhrady	 a	 možnosti	 pozastavení	 činnosti.	
Předpokládaná	úspora	 	 	 	 	 	 		23.680,--	

• Tiskové	 sestavy	 –	 budou	 ponechány	 pouze	 formuláře,	 které	 musí	 někdo	
podepsat	(žádost	o	členství,	přestup…).	Zbylé	sestavy	budou	formou	exportu	
do	Excelu,	případně	filtrací	na	obrazovce	v	tabulce	-	úspora	 200.000.—	

• Implementace	 tiskové	 sestavy	 ročenky	 sportovních	 koní	 –	 Koduk	 (necháme	
ACE	 Design	 napojit	 stávající	 Koduk	 na	 datový	 zdroj	 v	nové	 centrále).	 Navíc	
řešení	možno	odložit	až	do	počátku	roku	2018	–	úspora	 	
	 150.000,--	

• Integrace	na	rozhraní	FEI	(odložit	na	později)	–	úspora	 	 		24.000,--	
Celková	úspora	(lze	odložit	na	později)	 426480,--	bez	DPH,	vč.DPH	 516.040,--	
Celková	cena	I.	a	II.	Etapy	po	odečtu	odložených	funkcí	vč.	DPH:	 										2.224.791,--	
	

4. Je	 nutné	 zorganizovat	 schůzku	 OLC	 +	 Eva	 Pařenicová	 +	 dodavatel	 sw.	 Xaverius	 a	
uzavřít	otázku	finančního	modulu	a	přenosů	položek	z	Centrály	do	účetnictví	(zda	po	
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položkách,	 nebo	 souhrnným	 dokladem	 a	 položkové	 sestavy	 mít	 v	Centrále)	 Po	
vyjasnění	této	otázky	bude	 ještě	možná	upravena	cena	za	tento	modul.	Kontakt	na	
paní	Pařenicovou	předán	panu	Pokornému	z	OLC,	aby	domluvil	schůzku.	
	

5. S	OLC	 upřesněna	 položka	 –	 „Analytická	 podpora“	 –	 jedná	 se	 o	 práci	 projektového	
manažera	 projektu	 při	 jeho	 úvazku	 1	 MD/týden,	 od	 15.3.	 do	 konce	 projektu	 (48	
týdnů)	

	

6. S	OLC	 upřesněna	 položka	 –	 „Převodní	 skript	 z	FoxPro	 do	 PGSql“	 –	 po	 vyjasnění	
pracnosti	a	míry	rizika	z	„ploché“	db	struktury	do	entitního	modelu	nové	centrálu	je	
částka	odpovídající	

	

7. OLC	 bylo	 informováno,	 že	 14.3.2016	 proběhne	 jednání	 VV,	 které	 bude	 mít	 na	
programu	 projednání	 doporučení	 výběrové	 komise	 a	 následně	 by	 došlo	 k	podpisu	
smlouvy.	Od	15.3.2016	by	měly	být	zahájeny	práce	na	implementaci.	Bylo	by	vhodné,	
aby	zástupce	OLC	byl	přítomen	na	tomto	jednání	VV.	

	

8. OLC	bylo	informováno,	že	někdy	po	20.3.2016	bude	svolána	Rada	ČJF,	kde	proběhne	
prezentace	celého	záměru,	výsledků	analýzy,	představení	benefitů	a	funkcí	projektu.	
Na	 tomto	 zasedání	 je	 přítomnost	OLC	nezbytná.	 Po	představení	 projektu	Radě	ČJF	
uspořádá	ČJF	otevřené	představení	projektu	široké	veřejnosti	včetně	médií.	

	

9. S	OLC	je	domluveno,	že	do	8.3.	dodají	harmonogram	prací,	finální	cenovou	nabídku	a	
návrh	smlouvy	včetně	NDA.	

	

10. Krom	dořešení	finančního	modulu	(viz.	bod	4),	stále	zbývají	tyto	otevřené	otázky:	
• Platební	brána	–	 je	nutné	vybrat	vhodného	poskytovatele,	nabídky	máme	k	

dispozici.	
• Data	staré	centrály	–	domluvit	formát	dat	z	ACE	Design.	
• Papírové	 členské	 karty	 (licence)	 –	 tuto	 otázku	 otevřít	 na	 Radě	 s	návrhem	

nechat	o	ní	rozhodnout	Konferenci.	Na	samotnou	funkcionalitu	ani	cenu	nové	
Centrály	to	nebude	mít	zásadní	dopad.	

	

	

Zápis	zpracoval:	 	 	 	 	 	 	 	 Martin	Blažek	


