Milníky projektu NDK (v době působení původního projektového týmu pod vedením B.
Stoklasové ‐ BST)
2005
Zahájení přípravných prací
Duben 2007
Typový projekt – dva projekty – NK ČR a MZK, stejné zaměření, grémium náměstků MK ČR
doporučuje projekty sloučit
Leden 2008
Evidenční list – Národní digitální knihovna, jeden společný projekt NK ČR+MZK (evidenční č. 116)
21.5.2008
Usnesení vlády – NDK se dostává na seznam schválených projektů
30.4.2009
MK ČR podává žádost o finanční prostředky na Studii proveditelnosti pro NDK (připravováno na 700
mil. Kč včetně kofinancování)
Tým začíná připravovat projekt
13.11.2009
Vyhlášení výzvy 07 IOP (ukončení příjmu žádostí 15.2.2010), limit 300 mil. Kč včetně kofinancování
Zásadní modifikace projektu, úprava Studie proveditelnosti
8.2.2010
Podání projektové žádosti
20.5.2010
Předběžné oznámení o schválení projektu
28.6.2010
Oficiální oznámení o schválení projektu ‐ Dopis ředitele Odboru strukturálních fondů MV
Zahájeny intenzivní paralelní práce na odborné části zadávací dokumentace na manažera projektu i
systémového integrátora.
29.6.2010
Vyhlášení výběrového řízení na právní kancelář
13.7.2010
J. Besser jmenován ministrem kultury, brzy po nástupu zákaz podpisu všech smluv v příspěvkových
organizacích (zmražení plánováno na 2 měsíce)
15.7.2010
Výběr právní kanceláře – Rowan Legal
22.9.2010
Povolení MK k podpisu smlouvy s RL

27.9.2010
Podpis smlouvy s RL, ihned zahájena příprava zadávací dokumentace (ZD( na VŘ Management a
publicita, zpočátku rychlý a věcný postup, později intervence a zdržení ze strany MK
25.11.2010
Jednání o finálním znění ZD na MK, připomínky zapracovány
14.12.2010
Do NK vrácena z MK kompletně přepracovaná zadávací dokumentace
20.12.2010
Dopis B. Stoklasové na MK – připomínky NK (odsouhlasené MZK) k zásadní změně ZD ‐ viz příloha
Dopis
13.1.2011
ZD vrácena (výhrady BST z větší části zohledněny) s průvodním dopisem MK
21.1.2011
Dle instrukcí MK projednány právní úpravy s vybranou právní kanceláří RL, navráceno z RL 21.1.2011
24.1.2011
ZD předána k posouzení na OSF MV (kontaktní osobě určené MV pro komunikaci s – písemně
potvrzeno o převzetí)
25.1.2011
MK stahuje ZD z MV a později (již za asistence RNDR. Svobody) ji mění ji zpět směrem ke znění
rozporovanému dopisem B. Stoklasové. Jednání u GŘ s náměstkyní MK ČR ing. Vojtovou, pokyn
generálnímu řediteli k okamžitému zbavení BST všech pravomocí pro formální pochybení : ZD se
žádostí o posouzení neodešla z NK s průvodním dopisem na hlavičkovém papíře a čj. na adresu
ředitele Odboru strukturálních fondů. BST vysvětlila, že se jednalo o způsob předání dle doporučení
pracovníků věcně příslušných oddělení OSF MV. S ohledem na to, že při zaslání přes ředitele OSF se
dokumenty dostávaly k věcně příslušným pracovníkům s několikadenním až týdenním zpožděním,
doporučili, s ohledem na již značné zdržení projektu a předpokládanou několikanásobnou výměnu
pracovní verze podkladu mezi MV a NK ČR, přímější cestu – předání proti podpisu a razítku přímo
přidělenému manažerovi projektu na straně OSF MV, méně formální komunikaci při ladění
dokumentace prostřednictvím telefonu a e‐mailu a oficiální cestu až při závěrečném schválení ZD.
Vysvětlení nebylo akceptováno a BST byla okamžitě zbavena všech pravomocí.
26.1.2011
Zrušení pověření k vedení projektu pro BST. V mezidobí do nástupu dr. Svobody přebírá všechny
formální pravomoci GŘ.
1.2.2011
Nastupuje dr. Svoboda a ujímá se vedení projektu NDK.
4.2.2011
BST formálně předává dr. Svobodovi veškerou dokumentaci k projektu NDK včetně téměř hotových
podkladů pro vyhlášení VŘ na SI – bylo nutné dopracovat kapitolu Systémová integrace a právní
formulace. VŘ připraveno bez účasti projektového týmu, vyhlášeno až 1.7.2011 – zveřejněno
4.7.2011 ‐ v kompletně pozměněné podobě (velké zobecnění, odstranění podstatných podkladů pro
naformulování technických kvalifikačních předpokladů, úplné vypuštění podstatných kapitol, např.
workflow pro digitalizaci, přesné stanovení kapacity diskových polí pro zpřístupnění atd. )

