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ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD
O B J E D N Á V K A

Číslo 404/2021-623KAKTUS Software, spol. s r.o.
Semilská 181/2
197 00 Praha 9 Dodávku zašlete :

Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9
adresa pro doručování písemností
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

IČO: 70106975
DIČ: CZ 70106975

Bankovní spojeni:
Účet:

Dodávku fakturujte včetně DPH
Fakturu zašlete dvojmo :
Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9
adresa pro doručování písemností
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

Objednaný materiál, opravy a služby Množství

Objednáváme u Vás:

■ Realizace úprav a rozvoje systému ESD 2020
(Servisní smlouva č. CTU/2021_044)
Realizace požadavku odboru O 610 na rozšíření funkcionality systému
ESD 2020 v rozsahu 200 človékohodin á 1500,00Kč bez DPH.

■ Termín dodání : 6.8.2021
■ Přehled požadavků je uveden v Přílohách objednávky.

Maximální cena včetně DPH 363 000,00 Kč

V dne 2021. V Praze dne 23.7.2021
Vyřizuje tel Vyřizuje:

Razítko a podpis dodavatele: Razítko a podpis objednavatele:

český telekomunikační úfed

Inb. Radek CHrómý, Ph D;'
ředitel odboru informatiky
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Příloha č. 1

ID Předmět požadavku Stručný popis požadavku Nacenění
(hod)

49434 TCO7O2 Krok 8 a 9:
Řazení sloupců v
seznamu

Ukazatele vybrané pro analýzu dat jsou ve zobrazeném výpisu
a v exportovaném souboru řazeny na přeskáčku (19c, 24c, 19d,
24d) a ne v logické návaznosti podle jejich umístění ve
formuláři (19c, 19d, 24c, 24d), což znemožňuje jejich
posouzení a porovnávání.

16

49354 TC07_02 Krok 9:
Formát
exportovaných dat

Při exportu dat do CSV a XLSX žádáme, aby při exportu byl
zachován formát dat i v exportovaném souboru, tedy např.
aby číselné údaje byly exportovány a zobrazovány jako čísla, a
to včetně desetinných čárek (nikoliv teček). Aktuálně systém
ESD2020 exportuje data ve formátu "obecné", což znemožňuje
zpracování dat.

6

49481 TC14_01 Krok 8:
Doplnění filtru o kód
formuláře

Žádáme doplnit filtrování automatických notifikací také podle
položky „kód formuláře", která se zobrazuje ve výpisu
automatických notifikací a podle které je možné filtrovat
notifikace i ve stávajícím ESD.

4

49840 TCO l_01 Krok 2:
Textové korektury v
Povinném subjektu *
hlavní strana - výpis
formulářů (tabulka)

Textová korektura tabulky Výpisu formulářů v Povinném
subjektu a jiné pořadí sloupců a sladění s aplikací pro
Zaměstnance. Požadována oprava chyby: zobrazení datumu
odevzdání v případě vráceného formuláře ve výpisu. Datum
odevzdání se chybně zobrazuje i v případě vráceného
formuláře + opravy textu.

5

49835 TC01_01 Krok 2:
Textové korektury v
Povinném subjektu -
hlavní strana - menu

Textové korektury v Povinném subjektu:
uspořádání menu pro kategorie formulářů a záložek pro
nastavení; nové texty, úprava nejednotného textu (malá a
velká písmena, dvojtečky, formát písma); úprava výpisu
pověřených osob, úprava zobrazení služeb a sítí.

8

49696 Analýzy -
Geografická data:
Funkce eliminace -
úpravy textu a
grafiky ve
výsledném
zobrazení v systému
a v exportních
souborech

Po vyfiltrování geografických dat odlišit sloupce ukazatelů
(např. podbarvením) vybraných při eliminaci typu 1, 2 a 3, a to
jak při zobrazení v seznamu výsledků v systému, tak i v
exportních souborech. Rovněž požadujeme doplnit do hlavičky
k názvu ukazatele příznak E_1 pro ukazatel vybraný při
eliminaci typu 1, příznak E_2 pro ukazatel vybraný při eliminaci
typu 2 a příznak E_3 vybraný při eliminaci typu. Není zřejmé,
proč naceněno, když je částečně už zapracováno, ačkoli není
reakce na HD.

8

Celkem 47

KAKTUS Software, spol. s r.O. | IČO: 256 04 198 | Semilská 181/2, 197 00 Praha 9 www.kswr.cz
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Příloha č. 2

ID Předmět požadavku Stručný popis požadavku
Nacenění
(hod)

50302

TS14 TC14_04, krok 8
- Modul Komunikace,
submodul Notifikace

Automatické notifikace - barevné provedení předmětu a
obsahu notifikace a šablon notifikací 3

50072

TC21_17

Přidělení pouze vybraných sekcí povinnému subjektu 8

50070

TS14 - TC14_13
Modul Komunikace,
submodul Notifikace,
záložka Šablony
notifikací

Doplnění šablony na automatickou verifikaci pro
zaměstnance ČTÚ u následných formulářů 6

50065

TC16_05 krok 5:

Ověření správné editace existujícího souboru 6

50056

TC06 01 Krok 6 a 7: Ověření správného fungování řazení a filtrování seznamu
statistik - nadpis vyfiltrované Statisiky 5

50040

TC0701 Ověření
správného zobrazení
stránky a filtru výběru
dat

•Zavedení chybějící volby pro zobrazení unikátních
ukazatelů ve filtru pro Formulářová data 6

50039

TC07 01 Ověření
správného zobrazení
stránky a filtru výběru
dat Defaultní zaškrtnutí volby automaticky a ručně 1

50038

TC07 01 Ověření
správného zobrazení
stránky a filtru výběru
dat Skrytí veškerých možností/položek na prázdné stránce 2

50036

TC2107 Krok 7:

Upozorňující hlášení při přidělení formuláře 2

50033

TC0801 Ověření
správného zobrazení
stránky a filtru výběru
dat Přednostně zaškrtnout políčko v agendové evidenci 1

50009

TC08 01, Krok 7 -
Ověření správného
zobrazení stránky a
filtru výběru dat Řazení formulářů od nejnovějších po nejstarší 5

50006

TC08 01 Krok 8:
Analýzy - Geogr. data
- Ověření správného
zobrazení stránky

Doplnění možnosti zobrazení „JEN NEVALIDNÍCH"
položek 5

50001

TS14 - TC14_05, krok
12:

Modul Komunikace, submodul Notifikace, záložka Vlastní
notifikace umístit tlačítko „Odebrat duplicitní adresy a
tel. čísla" 7

49970

TC2O_O2 Krok 7:
Admin-Práva

Vzájemné provázání nastavení typu práv pro přístup k
formulářovým a geografickým datům 8

49969

(TCO8.O2 a
TC_08_03): Analýzy -
Geografická data

Analýzy - Geografická data -Změna řazení dodatečných
parametrů a údajů o zařazení do vyšších územních celků
v exportních souborech 16

49967

TC08 01, krok 7:
Ověření správného
zobrazení stránky a
filtru výběru dat

Změna řazení položek v názvu adresních míst v
geografickém filtru 4
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49961

TC07_01 Ověření
správného zobrazení
stránky a filtru výběru
dat:

Úprava čitelnosti vkládaného textu v polích pro
vyhledávání 2

49960

TC08 01 Ověření
správného zobrazení
stránky a filtru výběru
dat:

Automatický výběr typu formuláře pro uživatele s
omezenými právy 2

49957

TC08 02 Ověření
správného fungování
všech druhů exportů
nad výpisem: Změna názvů sloupců po vyfiltrování 1

49848

(TC22_01)
Globální číselník Doplnění filtru o zobrazení unikátních ukazatelů 5

Celkem 95
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Příloha č. 3

ID Předmět požadavku Stručný popis požadavku Nacenění
(hod)

49428 TC03.04 Krok 6: Základní
informace - agenda
subjektu

V detailu formuláře v modulu sběr dat není možné
rozlišit, v jaké agendě subjekt podniká. Proto je třeba
doplnit položku "agenda subjektu", a to pod údaj
"číslo osvědčení" v detailu formuláře.

1

49314 TC21_15 Publikovaný formulář, který nebyl automaticky
přidělen žádnému povinnému subjektu, není možné
vyhledat v Submodulu "Přidělené formuláře dle
šablon", kde by bylo možné jeho ruční přidělení více
subjektům. Je nutné přejít do jiné části systému a
tam formulář ručně přidělit alespoň jednomu
subjektu, aby bylo vůbec možné následně provést
hromadné přidělení. Současný systém funguje v
souladu s potřebou a požadavkem.

16

49311 TS18 - TC18 05, krok 9
Ztotožnění žádosti - hláška
o rozdílech s registry

Při schvalování žádosti o přístup do systému a
prověření povinného subjektu v základních
registrech (resp. v SKS) není zřejmé, které údaje byly
v SKS ručně upraveny oproti záznamům v registrech
některým zaměstnancem ČTU. 0 takových údajích
žádáme zobrazit hlášení. Jedná se o doporučení p.
Rejla ze společnosti SOLITEA, s nímž se
ztotožňujeme.

4

49299 TC2O_O2 Nastavení agendy
a typu formulářů - výběrník

Výběrník při přidělování uživatelských práv
zaměstnancům ČTÚ je nepřehledný zejména při
určování práv pro přístup k formulářům příslušné
agendy a typu.

4

49287 TC20_01 - Krok 7 Export
výpisu zaměstnanců

Export uživatelských práv zaměstnanců neobsahuje
názvy modulů, kam mají zaměstnanci přístup, ale
pouze dílčí submoduly.

2

49210 TC02 02 Potvrzovací hláška Při provedení změn při tvorbě šablony notifikace (e-
mailu, SMS) není uživatel upozorněn, pokud šablonu
opouští (analogie např. s MS word), že nestisknul
tlačítko "Uložit" a př i opuštění šablony o provedení
změny přijde.

1

49516 TC03 Export výpisu
vyfiltrovaných přidělených
formulářů

Export výpisu přidělených formulářů z modulu Sběr
požadujeme doplnit (o přiděleného pracovníka,
termín, kdy bylo odevzdáno, označení, zda je "po
termínu k odevzdání nebo k opravě"). Takto
využíváme v současném ESD.

2

KAKTUS Software, spol. s r.o. | IČO: 256 04 198 Semilská 181/2, 197 00 Praha 9 www.kswr.cz
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ID Předmět požadavku Stručný popis požadavku Nacenění
(hod)

49477 TC03_04 výběr položek
výpisu přes "čtvereček" pro
formuláře a dopisy

Požadujme pro výpis formulářů a dopisů, aby při
označování položek výpisu (zaškrtávací čtvereček)
bylo možné variantně:
označit položku jednotlivě (to v testovací aplikaci již
funguje)
označit vše na stránce (to v testovací aplikaci funguje
nyní zaškrtnutím čtverečku v záhlaví tabulky)
označit celý výběr (tj. i všechny stránky) - toto nyní
nefunguje (Museli bychom označovat každou
stránku zvlášť v novém ESD, ačkoliv ve stávajícím lze
označit "celý výběr najednou".)

8

49458 TC19_03 Krok 9: Zvýraznění
povinných subjektů z jiných
skupin

Žádáme, aby při výběru povinného subjektu, který
má být přidán do skupiny konkrétního verifikátora,
byly v seznamu zvýrazněny (např. barevným
podbarvením) ty povinné subjekty, které již jsou v
jiné skupině, z níž budou odebrány.

8

49826 TC06_08 Krok 6:
Označování důvodů
nevyplněných
sekcí/formuláře ART2O2 a
BH20

Textová korektura: Využít textů ze stávajícího ESD:
Nadpis Důvody nevyplněných sekcí (umístěný na
záložce Formulář) změnit na: Důvody nevyplnění
formuláře/sekcí (aby mohlo být jednotné pro
formuláře bez sekcí a dělené na sekce) a aplikacích
pro povinný subjekt i zaměstnance ČTÚ.

4

49789 TC03_06 - Krok 7a: Sběr -
Detail formuláře -
Komunikace - doplnění
potvrzovací hlášky k
tlačítku „Odeslat notifikaci"

Vložit hlášku: "OPRAVDU Sl PŘEJETE ODESLAT
NOTIFIKACI?
ANO/NE" po kliknutí na tlačítko „Odeslat notifikaci",
které se nachází v rámci záložky Komunikace.

2

49718 TC21_18 aTC21_19 (krok
8 a 9) a TC21_17 (krok 8 a
10) -Zrušení přiděleného
formuláře a Ruční
přidělení/odebrání -
potvrzující hláška

V modulu Admin v submodulu Přidělování formulářů
požadujeme doplnit potvrzovací hlášku při nevratné
akci „zrušení" formuláře: OPRAVDU Sl PŘEJETE
FORMULÁŘ NENÁVRATNĚ ZRUŠIT? ANO NE
Obdobnou hlášku požadujeme v případě ručního
přidělení či ručního odebrání: OPRAVDU Sl PŘEJETE
FORMULÁŘ PŘIDĚLIT? ANO NE
OPRAVDU Sl PŘEJETE FORMULÁŘ ODEBRAT? ANO
NE Zde se jedná o funkcionalitu, která je požadována
napříč systémem,

4

49688 TS08 - TC08 01, krok 6
Volba „vše" pro dané typy
eliminací v novém výběru v
modulu Analýzy,

V modulu Analýzy, submodulu Geografická data ve
funkci Nový výběr žádáme pro jednotlivé typy
eliminací zapracovat možnost zvolit všechny jim
příslušné parametry (zaškrtnout všechna políčka

2

KAKTUS Software, spol. s r.o. | IČO: 256 04 198 1 Semilská 181/2, 197 00 Praha 9 | www.kswr.cz
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ID Předmět požadavku Stručný popis požadavku Nacenění
(hod)

submodulu Geografická
data

daného sloupce) prostřednictvím kliknutí na hlavičku
sloupce příslušného typu eliminace.

Celkem 58
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Od: @kswr.cz>
Odesláno: úterý 17. srpna 2021 13:11
Komu:
Kopie:
Předmět: Re: Objednávka č. 404/2021-623

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Kategorie: Veřejné zakázky; Registr smluv

Dobrý den, ,  
 
potvrzuji přijetí objednávky č. 404/2021-623 a její plnou akceptaci dne 23.7.2021  
 
S pozdravem 
 

| KSWR 
 
Na Žertvách 34 | 180 00 Praha 8 | Czech Republic 
+420 @kswr.cz | http://www.kswr.cz 
 
 
 

17. 8. 2021 v 12:40, @ctu.cz>: 
 
Vážený pane , 
  
na základě pokynu  se na Vás obracím s následující prosbou. Dne 23.7.2021 byla do 
datové schránky Vaší společnosti doručena objednávka č. 404/2021-623. 
  
Pro účely zveřejnění v Registru smluv a požadavku právního odboru ČTÚ, prosím, o potvrzení této 
objednávky, která je přílohou e-mailu, případně stačí jako odpověď na tento e-mail sdělit: Potvrzuji 
přijetí objednávky a její plnou akceptaci dne... 
  
S přáním hezkého dne 
  

odbor informatiky 
  
Český telekomunikační úřad 
Sokolovská 219, Praha 9 
Tel.:  +420 
E-mail: @ctu.cz 
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