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Výzva k podání nabídky

Na základě ustanovení §6  a  §12  odst.6 zákona č. 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách   
vyzýváme k podání nabídky na dodávku následujícího:

„SYSTÉM PRO EVIDENCI ZÁVODNÍKŮ A ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ 
SOUTĚŽÍ ČKS“ 

1.Zadavatel : 
Český krasobruslařský svaz
Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 
160 17 Praha 6 - Strahov
IČ:  62937839
DIČ: CZ62937839

2.Předmět zakázky :  
Předmětem zakázky je dodávka systému pro evidenci závodníků a zpracování výsledků soutěží 
ČKS. 

3. Termín plnění : 
Termín dodávky dohodou.

4. Technická specifikace :

Obecné podmínky
• Všechny moduly budou provozovány jako webová aplikace přístupná uživatelům on-line 

pomocí sítě Internet. Uživatelským rozhraním k ovládání aplikace bude internetový 
prohlížeč. 

• Aplikace bude využívat prostředky a technologie stávajícího poskytovatele hostingových 
služeb portálu czechskating.org . Konkrétně se jedná o databázové prostředí MySQL a 
skriptovací jazyk PHP na straně serveru.

• Součástí aplikace bude modul autentikace/autorizace. Oprávněný uživatel musí být 
nejprve zaregistrován jako správce aplikace a poté mu bude umožněn přístup 
k jednotlivým modulům podle nastavených přístupových rolí. Část aplikace obsahující 
výsledkové listiny a sestavené žebříčky bude veřejně dostupná bez nutnosti registrace.

Moduly
a) Registrace soutěžících

Modul zpracovává evidenci spojenou s registrací, přestupy, hostováním a vyřazováním 
soutěžících v rámci ČKS.
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b) Registrace soutěží
Modul bude spravovat evidenci soutěží pořádaných ČKS, žádosti o registraci soutěží, 
schválení a správu termínů soutěží, zadání informací o vypsaných kategoriích a 
publikování informací o soutěžích v části aplikace pro veřejný přístup. Modul by měl 
obsahovat i on-line přihlášení soutěžících na jednotlivé soutěže, které bude moci do 
modulu vkládat pouze registrovaný zástupce klubu přihlášený do registračního systému.

c) Registrace testů výkonnosti.
Modul bude spravovat evidenci testů výkonnosti pořádaných jednotlivými kluby. Bude 
umožňovat zadání výsledků testů výkonnosti, evidenci historie všech absolvovaných a 
splněných testů výkonnosti.

d) Zpracování výsledků soutěží a sestavení výsledkových žebříčků všech soutěží
Modul  bude umožňovat zadání výsledků soutěží všech kategorií, automatický výpočet a 
sestavení výsledkových listin v jednotlivých žebříčcích dlouhodobých pohárových 
soutěží, publikování výsledkových listin v části aplikace pro veřejný přístup.

e) Zpracování výsledků mistrovských soutěží
Modul bude umožňovat zadávání výsledků mistrovských soutěží podle sezóny.

Podklady
a) Registrační řád
b) Přestupní řád
c) Organizační směrnice pohárových soutěží
d) Systém mistrovských soutěží

5. Práva zadavatele :
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z podaných nabídek a zadání zrušit 

6. Kontaktní osoby : 
Evžen Milčinský 605 112 446 
Ing. Karel Oubrecht 603 415 180

V případě zájmu nabídku podejte nejpozději do 10.4.2012 do 11.00 hodin e-mailem nebo 
osobně.

Elektronicky na e-mail: krasobruslení@cstv.cz
Osobně na adresu: 
Český krasobruslařský svaz, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6 – Strahov

Zadavatel si vyhrazuje právo informovat účastníky výběrového řízení o jeho výsledcích 
elektronickou poštou.

PhDr. Věra Tauchmanová, M.A., v.r.
předsedkyně Českého krasobruslařského svazu 

Evžen Milčinský, v.r.
místopředseda Českého krasobruslařského svazu


