
Zveřejnění dotazů a odpovědí ze dne 14.1.2011 
 
V souladu s článkem 3. Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Tvorba 
výukového software pro vzdělávání postižených žáků pro účely projektu Autisté nikoli v autu“, 
zveřejňujeme dotaz potenciálního zájemce o účast ve výběrovém řízení a odpovědi na něj.  
 
Identifikační údaje tazatele nejsou zveřejněny.  
 
 
Vážený pane XXX,  
 
Děkuji za Váš zájem o účast v našem výběrovém řízení. K Vašim dotazům: 
 

1) Oblasti (příklady), které jsou v poptávce uvedeny, musejí být zpracovány. V rámci 
jednotlivých oblastí je dodavatelům ponechán jistý prostor na vlastní návrhy, ale vše, co je 
uvedeno v tabulce musí být obsaženo. Bližší specifikace jako počty úkolů a obrázků nejsou 
explicitně stanoveny.  

2) Je vhodné počty úloh, obrázků apod. uvést ve Vaší nabídce. Toto bude neměnné stejně jako 
odsouhlasená cena dodávky. Ze strany zadavatele tedy nebude možné zvyšovat požadavky 
na počet obrázků, úkolů apod. Co se týká předělání a překreslování, odpověď viz. následující 
bod. 

3) V průběhu realizace zakázky, tedy po uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení, 
předpokládáme úzkou spolupráci dodavatele s projektovým týmem. Než tedy budou 
jednotlivé oblasti programu vytvářeny, předpokládáme konzultaci dodavatele s projektovým 
týmem. Tímto způsobem se budeme pokoušet předejít nutnosti cokoliv „5x předělávat“. 
Nicméně, pokud dojde k situaci, že vytvořená oblast programu nebude v souladu s tím, na 
čem se dohodneme, bude přirozeně nutné nějaké změny realizovat.  

4) Operační systém bude Windows.  
5) V zásadě jde o to, aby zadavatel měl právo veškerý obsah dodaného software užívat bez 

jakýchkoli dalších poplatků nebo právních rizik neomezenou dobu. Zadavatel rovněž musí mít 
možnost vytvořený produkt bezplatně zpřístupnit k užívání dalším subjektům, případně jeho 
vlastnictví (či práva k němu) převést na třetí osobu.  

6) Záruku 5 let chápejte jako závazek, že bude software funkční a zdarma opravitelný po dobu 5 
let od jeho předání zadavateli ve stavu, v jakém bude předán. Není tím rozhodně míněno 
vyvíjení aktualizací apod., ale zaručení funkčnosti ve stejném stavu, jako při předání softwaru.  

7) Není možné požadovat zálohy na práce, které ještě nebyly provedeny, nicméně je možné 
požadovat platby postupně, například po kompletaci jednotlivých oblastí. Požadujeme rozpis, 
jakým způsobem a ve který okamžik budou platby požadovány a v jaké to bude výši. 

8)  Ano, toto je povinnost vyplývající z pravidel operačního programu, v rámci kterého je projekt 
realizován. Doporučuji nastudovat i další pravidla OP VK zejména z dokumentů uvedených ve 
„Výzvě k podání nabídek.“. 

 
Doufám, že jsem Vaše dotazy dostatečně zodpověděl. V případě nejasností mě, prosím, neváhejte 
kontaktovat. 
 
S pozdravem 
 
Lukáš Šlampa 
 

 
 



Dobrý večer pane Šlampo, 
 
dnes jsem obdržel poptávku na tvorbu SW a po přečtení zadání mám několik dotazů: 
 
1) V popisu zakázky je uvedena řada příkladů (výuka kreslení, nakupování, přírodověda …) a znamená 
to tedy, že přesně to jsou oblasti, které je třeba zpracovat? Je k těmto oblastem nějaká bližší 
specifikace – třeba počet úkolů, obrázků apod.? 
 
2) Pokud je odpověď na bod 1) NE, znamená to, že je tvorba v podstatě celé aplikace i dat v naší režii 
– tedy že my, jako tvůrci, určujeme co a jak bude vypadat, kolik toho bude, jak budou vypadat kresby 
atd.? Ptám se samozřejmě s ohledem jednak na složitost přípravných prací z naší strany, ale i 
s ohledem na rozpočet – pokud musí být fixní, předpokládám, že musí být „fixní“ i tato část – tedy, že 
nebude možné ze strany zadavatele nechávat třeba nějakou část 5x předělávat, překreslovat, 
požadovat zvýšení počtu úloh atd. 
 
3) A ještě jednou odkaz na 1) Pokud není detailnější zadání a budeme ho tvořit my, předpokládá se 
(je vhodné nebo dokonce nutné), abychom spolupracovali s pedagogy, kteří mají s takto postiženými 
žáky zkušenosti?  
 
4) Tvoříme pouze pro operační systémy Windows (XP, Vista, 7). V zadání toto není uvedeno, prosím o 
potvrzení, že NEpoužíváte Linux, Mac, Android apod., protože na těchto OS to v žádném případě 
fungovat nebude! 
 
5) V jednom bodě píšete, že „…veškerý obsah vč. grafiky… musí přejít do vlastnictví zadavatele“. Rád 
bych upozornil, že toto není z principu možné. Grafika, hudba, ale i tvorba programu je autorská 
činnost a její výsledek je vždy majetkem autora. Vy, jako zadavatelé, si kupujete pouze licenci 
k užívání. Předpokládám, že jde pouze o drobné nedorozumění a že je tím míněno, že my, jako tvůrci, 
musíme mít všechny podklady řádně koupené nebo licencované, aby nedošlo při následném užívání 
z vaší strany k nějakým právním problémům s původními autory. 
 
6) Co se týká záruky na 5 let, pak je třeba připomenout, že nikdo z nás není vizionář a nevíme, co 
všechno a jak se změní během následujících 5 let – zvláště ne v IT oboru! Záruku tedy chápeme jako 
schopnost být připraveni řešit případné nové okolnosti, nikoliv jako záruku, že 5 let bude aplikace 
zcela funkční, bez problémů, resp. zdarma opravitelná. 
 
7) U platebních podmínek mi není jasná záležitost týkající se záloh, resp. rozpisu plateb. Pokud není 
možné požadovat zálohu, jaký typ „rozpisu plateb“ máte na mysli? 
 
8) Ještě se chci ujistit, že povinnost uchovávat podklady je opravdu až do roku 2025.  
 
 
Pěkný den 
 
XXX 
 


