
   
 

Čtvrtá dílčí zpráva o průběhu projektu Pakty integrity 
pro období 1. 7. 2017–31. 12. 2017 

 
Ve čtvrtém hodnoceném období se realizace projektu Paktů integrity (PI) v souvislosti 
s řádným ukončením zadávacího řízení (květen 2017)a podepsáním Rozhodnutí o výběru 
dodavatele, kterým se stala společnost BDO IT a.s., přesunula do fáze plnění veřejné zakázky 
Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) „Služby technického dozoru nad provozem 
informačního systému MS2014+“.  
 
Dne 9. 8. 2017 se v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) konala koordinační 
schůzka, které se zúčastnili zástupci vedení odboru správy monitorovacího systému a další 
pracovníci MMR (zadavatel), zástupci společnosti BDO IT a.s. (dodavatel) a společnosti 
podílejících se na zajištění provozu monitorovacího systému MS 2014+ (Tesco SW, DATASYS, 
T-Mobile). Monitora Transparency International – Česká republika, o.p.s. (TI) zastupovaly 
Martina Kotouček Mikolášková a Ivana Dufková. 
 
Na programu jednání bylo seznámení se společností  BDO IT a.s. a jejího prováděcího týmu, 
představení dílčích aspektů realizace veřejné zakázky s důrazem na projektové cíle a způsob 
jejich naplňování v souladu s předmětem smlouvy (parametry funkčního projektového řízení, 
kontrolní mechanismy, metodika řešení projektu apod.). Dalším bodem jednání bylo 
upřesnění časového harmonogramu z hlediska naplnění předmětu smlouvy a nastavení 
periodicity navazujících jednání. Prezentovány byly i požadavky na součinnost všech 
smluvních stran z hlediska koordinace a řízení projektu, jehož hlavním cílem je zajištění 
funkčnosti, dostupnosti a stability monitorovacího systému a jeho průběžný rozvoj spolu se 
zlepšováním uživatelských kvalit.  
 
Navazující diskuse se zaměřila na specifikaci postupů dodavatele služeb technického dozoru 
v souladu s předmětem veřejné zakázky. V oblasti projektového řízení se jedná zejména o 
výkon kontroly nad kvalitou řízení projektu, navržení případných změn pravidel projektového 
řízení, revizi předem stanoveného harmonogramu, vedení evidence dodržování kontrolních 
bodů v souladu s plánem aktivit, součinnost při jednání s auditory apod. Dílčí cíle jsou 
stanoveny i v oblasti technologií a řešení, a to s důrazem na posouzení návrhů řešení ze 
strany poskytovatelů (MS2014+, prostředí, bezpečnostní dohled), posuzování kvality 
předávaných výstupů z hlediska sledovaných parametrů, vypracovávání posudků a 
stanovisek technického charakteru a další. 
 
 Další formální jednání ve sledovaném období proběhlo dne 27. 9. 2017 mezi Transparency 
International Česká republika (monitor zakázky) a BDO IT a.s. (dodavatel). Hlavním cílem bylo 
nastavení vhodných forem komunikace a určení oprávněných osob k jednání. 
 Oba partneři se dohodli, že veškeré dokumenty a materiály budou oběma stranami zasílány 
přes zadavatele (MMR). Tento postup zajistí, že MMR bude vždy informováno o obsahu 
komunikace mezi monitorem a dodavatelem. Informace o Paktech integrity jako nástroje pro 
zlepšení transparentnosti a efektivity veřejného zadávání byly prezentovány i v průběhu 
dalších akcí Transparency International – Česká republika, o.p.s. Především v rámci seminářů  
 



   
pořádaných pro zadavatele veřejných zakázek v rámci projektů spolufinancovaných EU, 
setkání s partnery ze soukromého i nevládního sektoru či při realizaci dalších projektů. 
 
V prosinci roku 2017 se zástupkyně projektového týmu TI zúčastnily výroční konference 
pilotního projektu Paktů integrity, která se konala v Bukurešti. Účastnilo se jí všech 15 
partnerů realizujících PI včetně představitelů řídících orgánů, zadavatelů i dodavatelů, 
zástupců  DG Regio, Transparency International EU a sekretariátu TI. Českou republiku za 
zadavatele reprezentovaly ředitelka odboru správy monitorovacího systému Ministerstva 
pro místní rozvoj RNDr. Blanka Fischerová a pracovnice téhož odboru Mgr. Eva Hipmannová. 
Projekt Paktů integrity realizovaný v ČR patří k velmi sledovaným, protože je jediným 
v oblasti IT. O úspěšném průběhu jeho dosavadní realizace svědčí skutečnost, že byl 
představen společně s projekty, které jsou v pokroku realizace i kvalitě spolupráce 
zúčastněných stran na nejvyšší úrovni.  
 
Závěr:  
Realizace projektu Pakty integrity pro zakázku „Služby technického dozoru nad provozem 
informačního systému MS2014+“ probíhá v souladu s harmonogramem činností a se 
stanovenými cíli pro dané období, projektový tým pracoval ve stejném složení. Informace 
o projektu, jeho aktivitách a průběžných výstupech jsou pravidelně aktualizovány na 
webové stránce projektu (www.transparency.cz/pakty-integrity/).  
 

http://www.transparency.cz/pakty-integrity/

