Sdružení pro dopravní telematiku, z.s. pořádá ve spolupráci s Plzeňskými městskými dopravními
podniky, a.s., v předvečer konference Chytrá a zdravá doprava ve městech
odborný workshop na téma
Dodavatelská závislost a zadávání veřejných zakázek v dopravní telematice,
který se uskuteční dne 8.4.2019 od 15:00hod.
v Parkhotelu Plzeň, U Borského parku 31, 301 00 Plzeň.
Program:
14:30 hod.

Registrace, občerstvení

15:00 hod.

Přivítání účastníků.

Ing. Roman Srp, Sdružení pro dopravní telematiku, z.s.
15:10 hod.

Úvodní přednáška.

doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D., soudní znalec
15:40 hod.

Jak vhodně zadávat telematické zakázky a tím mj. eliminovat riziko závislosti
zadavatele na jednom dodavateli?

JUDr. Martin Flaškár, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
16:10 hod.

Veřejné zakázky v dopravní telematice z pohledu dodavatele.

Mgr. Ing. Jaroslav Menčík, LL.M., MAVERICKS advokáti s.r.o.
16:40 hod.

Tematická diskuze účastníků s přednášejícími workshopu.

17:30 hod.

Závěr workshopu.
Obsahové teze

doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D.
Důvody vzniku technologické závislosti na dodavateli a způsoby eliminace tohoto rizika, porovnání
dodavatelského přístupu a in-house řešení, možnosti využívání proprietárních řešení, důvody pro
vlastnictví zdrojových kódů a ekonomický pohled vybudování a provozu telematických systémů.
JUDr. Martin Flaškár
Specifické instituty a zvláštní druhy zadávacího řízení obsažené v zákoně o zadávání veřejných zakázek,
které je vhodné ze strany zadavatelů využívat a tím reflektovat specifika veřejných zakázek v oblasti
dopravní telematiky tak, aby zadavatel skutečně dostal nejvhodnější řešení, plně odpovídající jeho
požadavkům a potřebám. Vhodným využitím nástrojů, které nabízí zákon o zadávání veřejných zakázek,
jakož i vhodným nastavením dalších parametrů veřejné zakázky (zejména z pohledu autorskoprávního
– licence, zdrojové kódy, nakládání s daty) lze úspěšně předcházet problémům, které by pro něj mohly
v budoucnu vyvstat při snaze dále rozvíjet či podporovat dané řešení s využitím externích či vlastních
sil, odlišných od stávajícího dodavatele. Přednášející nabídne nejen teoretický pohled na uvedenou
problematiku, ale i reálné zkušenosti zadavatelů z řad veřejné správy, speciálně pak z oblasti dopravněodbavovacích řešení.
Mgr. Ing. Jaroslav Menčík, LL.M.
Přednášející seznámí posluchače se základními právy a povinnostmi dodavatelů (nejen) telematických
řešení v jednotlivých fázích zadávacího řízení od zahájení zadávacího řízení, přes podání nabídky až po
plnění smlouvy. Důraz bude kladen zejména na možnosti obrany proti nezákonnému postupu
zadavatele, který může spočívat např. ve formulaci diskriminujících zadávacích podmínek,
neoprávněném vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení, výběru méně výhodné nabídky nebo
použití nesprávného druhu zadávacího řízení.

