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Spolek  pro  BISON  –  „Budování  a  implementace  sdílených  opensource
nástrojů“ 

Srpen 2016

Cíle spolku:

 zajistit  optimální  a  efektivní  výkon veřejné  správy  prostřednictvím jedinečných  SW řešení
vyvíjených v podmínkách veřejné správy subjekty veřejné správy pro veřejnou správu. 

 vytvořit  jednotnou jasně definovanou platformu pro rozvoj  a  šíření  open-source software
projektů vytvářených veřejnou správou, a to za účelem co nejkvalitnějšího výkonu veřejné
správy a optimalizace zdrojů nutných pro další  vývoj otevřených a sdílených softwarových
řešení ve veřejné správě

 poskytovat  subjektům  veřejné  správy  jistotu  implementace  prověřených  a  již  fungujících
softwarových řešení, včetně podpory, poradenství a přenosu zkušeností.

 sdílet know-how jednotlivých subjektů veřejné správy mezi další subjekty veřejné správy a to
s nejvyšší možnou minimalizací nákladů.

 vytvořit takové prostředí, které umožní subjektům veřejné správy předcházet tzv. vendor-lock
- tj.  situaci,  kdy se zákazník (úřad) stane zcela závislý v dané agendě (SW) na konkrétním
dodavateli.

1



Hlavní činnosti spolku:

 Sdílení know-how, analytických a vývojových kapacit zakladatelů, klientů a partnerů spolku z
oblasti veřejné správy. 

 Získávání  a  sdílení  prostředků  pro  financování  dalšího  vývoje  otevřených  a  sdílených
softwarových řešení ve veřejné správě.

 Rozvoj  open-source  softwarových  produktů  pro  podporu  činnosti  a  řízení  organizací
zřizovaných nebo zakládaných subjekty veřejné správy.

 Vytvoření jasně definované platformy pro efektivní údržbu a účelnou distribuci open-source
softwarových produktů v rámci veřejné správy. 

 Podpora méně informaticky zdatných subjektů při implementaci open-source softwarových
produktů v rámci veřejné správy.

 Poradenství a výměna zkušeností včetně sdílení dobré praxe v existujících využívání open-
source nástrojů ve veřejné správě.

 Prezentace souvisejících aktivit členů Spolku na národní a mezinárodní úrovní. 

 Podpora projektového přístupu k řešení tematických úkolů prostřednictvím školení, posilování
schopnosti členů Spolku v oblasti projektového řízení pomocí odborného tréninku. Příprava
odborných analýz, studií a nových projektů ve prospěch partnerů Spolku.
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 Koordinace vývoje SW a nových elektronických služeb včetně zapojení dotačních prostředků
(typicky EU fondů).

 Vývoj nových systémů a služeb s přidanou hodnotou zejména pro obce, města, kraje a jejich
zakládané a zřizované organizace.

Právní forma:

Zapsaný spolek (z. s.) dle občanského zákoníků - 3 zakladatelé – Kraj Vysočina, Město Nové Město na
Moravě, Zlínský kraj.

Možnost přistoupení dalších subjektů veřejné správy a to jak ve formě řádných členů (s hlasovacím
právem), tak čestných členů (bez hlasovacího práva).

Spolek je neziskový, zakladateli a členy jsou výhradně subjekty veřejné správy. Z pohledu zákona o
veřejných zakázkách bude spolek fungovat na  principu horizontální  spolupráce – tedy na základě
výjimky ze zákona.

Horizontální spolupráci lze použít za podmínek:
Smlouva  uzavřená  výlučně  mezi  dvěma  nebo  více  veřejnými  zadavateli  nespadá  do  působnosti
směrnice o zadávání veřejných zakázek, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:
a) daná smlouva zakládá nebo provádí spolupráci mezi zúčastněnými veřejnými zadavateli s cílem

zajistit, aby veřejné služby, které mají poskytovat, byly poskytovány za účelem dosahování jejich
společných cílů;

b) uskutečnění uvedené spolupráce se řídí pouze ohledy souvisejícími s veřejným zájmem a
c) zúčastnění veřejní zadavatelé vykonávají na otevřeném trhu méně než 20 % činností, kterých se

spolupráce týká.
Směrnice nezmiňuje, že u spolupracujících veřejných zadavatelů nemá být přítomen žádný soukromý
kapitál. 

Organizační forma:

Členská schůze (členové jmenováni typicky zastupitelstvem), předseda, kontrolní komise, ředitel, 2-3
zaměstnanci v okamžiku vzniku spolku (ne nutně na plný úvazek), externisté.

Pro  rozvoj  SW  bude  členskou  schůzí  jmenována  řídící  skupina,  která  bude  rozhodovat  o  nových
projektech a funkcionalitách a bude se podílet na vzniku nových SW a rozvoji stávajících. Dále se bude
podílet na dalším rozvoji spolku. Řídící skupina bude složena ze zástupců (zaměstnanců) členů spolku,
kteří  se  podíleli/podílejí  na  rozvoji  SW a  kteří  mají  znalosti  z  fungování  veřejné  správy  a  dokáží
definovat a zhodnotit potřeby dalšího rozvoje.    
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Finanční zdroje:

Finanční vklady zakladatelů, věcné vklady zakladatelů (SW), členské poplatky, objednávky služeb ze
strany členů a dalších subjektů veřejné správy, certifikace komerčních partnerů, podpora produktů,
školení, konzultace.

Certifikovaní partneři:

Certifikovanými partnery mohou být osoby (fyzické a právnické). Certifikovaným partnerem se může
stát  jakýkoliv  subjekt,  který  splní  podmínky  tzv.  certifikačního  procesu.  Půjde  zejména  o  ověření
znalostí jednotlivých  produktů  spolku.  Proces  certifikace  bude  otevřený  a  bude  se  řídit  pravidly,
definovanými spolkem. Certifikace bude úplatná s vazbou na jednotlivé projekty (produkty) spolku.

Nosná témata (možné sw projekty spolku):

 Portál příspěvkových organizací – distribuovatelné jádro 
 Evidence smluv – s vazbou na Registr smluv; vlastní i smlouvy příspěvkových organizací
 Rejstřík příspěvkových organizací
 Metadatový editor – vazba na systémy digitalizace
 Kalendář kraje/města
 Projektové řízení, zásobník akcí
 Nástroj pro řízení CAF
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 IT Technet úřadu 
 eBadatelna - iQ Discovery
Plán na rok 2016:

 Založení a ohlášení spolku – návrh zakládacích dokumentů, RK, ZK, RM, ZM, MVČR.
 Dohoda zakládajících členů na ekonomice (finančním plánu,  členských příspěvcích)  a  vnitřním

fungování  spolku  (ustanovení  řídící  skupiny,  volba  předsedy,  ředitele;  dohoda  na  vývojových
prioritách).

 Vznik webu spolku a prvních projektových knihoven.
 Distribuce zkušebních SW produktů (evidence smluv).
 Vznik databáze dobrých praxí při sdílení SW a využívání existující open-source řešení.

Ostatní otázky
 Spolek jako možný žadatel  v  EU fondech (IROP,  OPZ)  –  teoreticky možné,  ale  v  následujících

výzvách IROP nutno prosadit. Spolek může také figurovat také jako dodavatel/realizátor některých
aktivit svých členů, které budou financované z EU projektů.

 Finanční  závazky  zakládajících  členů  –  finanční  plán  včetně  např.  členských  příspěvků  bude
projednán a schválen až na základě dohody členské schůze ustavujících členů.
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	Směrnice nezmiňuje, že u spolupracujících veřejných zadavatelů nemá být přítomen žádný soukromý kapitál.

