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OZNÁMENÍ A POZVÁNKA K PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI  

PROJEKT DODÁVKY NOVÉHO CORE BANKING SYSTÉMU PRO NRB 

 
Společnost Národní rozvojová banka, a.s., IČO: 448 48 943, se sídlem 110 00 Praha 1, 
Jeruzalémská 964/4 („NRB“ nebo „Zadavatel“) Vám tímto oznamuje konání předběžné tržní 
konzultace („Konzultace“) v souvislosti s připravovaným zadávacím řízením na dodávku tzv. Core 
Banking Systému („CBS“) a jeho implementace do prostředí NRB („Projekt“).  

Spolu s tímto oznámením na webových stránkách NRB (https://www.nrb.cz/novinky/) je 
uveřejňováno předběžné oznámení ve Věstníku veřejných zakázek, s cílem informovat relevantní 
dodavatele. Zadavatel při Konzultaci bude postupovat dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). Právní podporu projektu zajišťuje 
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář. 

Zadavatel si je vědom, že takto komplexní dodávka je poptávána v režimu ZZVZ zcela výjimečně, 
zároveň míří na specifický okruh dodavatelů a je spojena se specifickými požadavky z  povahy 
Zadavatele, který v rámci České republiky plní roli „národní rozvojové banky“. Toto oznámení je 
zároveň uveřejňováno na stránkách NRB i v anglickém znění. Zadavatel zároveň předpokládá, že 
s ohledem na specifika NRB a Projektu bude jazykem zadávacího řízení čeština a že dodavatelé 
budou vybaveni (též) česky mluvícími členy týmu (odbornými a doprovodnými).  

Cílem tohoto oznámení a Konzultace je informovat o záměru Projektu a získat zpětnou vazbu 
potenciálních relevantních dodavatelů k připravovaným zadávacím podmínkám, a to zejména 
podmínkám účasti v zadávacím řízení (kvalifikace), zvažovaným hodnotícím kritériím, věcnému 
vymezení předmětu plnění (technickým podmínkám) a smluvním podmínkám. Konzultace ze 
strany NRB bude vedena v českém jazyce, a to s dodavateli, kteří budou zaregistrováni na základě 
přihlášky (viz formulář Příloha č. 1). Zadavatel předpokládá následující časový průběh Konzultace: 

do 7. 3. 2022 přihlášky ke Konzultaci s využitím formuláře viz Příloha č. 1; 

v týdnu 20. – 24. 3. 2022  úvodní prezentace NRB formou online / webinář (1. kolo); 

ca 30. 3. 2022 poskytnutí technických podkladů účastníkům Konzultace; 

polovina dubna jednání - podle počtu a domluvy individuální, osobní nebo online 
(2. kolo) a výzva k písemným připomínkám; 

konec dubna 2022 výzva Zadavatele účastníkům Konzultace k poskytnutí písemných 
připomínek - dotazník (3. kolo); 

květen 2022 doručení vyplněných dotazníků (ca 1-2 týdny od výzvy). 

Zadavatel upozorňuje, že průběh Konzultace může být věcně i časově přizpůsobován potřebám 
Zadavatele a Projektu. Účastí na Konzultaci dává zástupce dodavatele souhlas se zpracováním 
osobních údajů a s pořízením záznamu pro interní účely Zadavatele (v zájmu řádné protokolace 
a pořízení písemného záznamu dle ZZVZ); záznam bude archivován jen po nezbytně nutnou 
dobu.   

Přihlášky i případné dotazy a připomínky zasílejte prosím výhradně e-mailem na adresu: 
ptk.nrb.cbs@havelpartners.cz. 

 
V Praze dne 23. 2. 2022 

 

Národní rozvojová banka, a.s.  

Mgr. Petr Kratochvíl, ředitel Odboru právního a compliance   
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PŘÍLOHA Č. 1 

PŘIHLÁŠKA KE KONZULTACI  

Identifikace zájemce o Konzultace: 

Název:  [●] 

IČO: [●] 

Sídlo: [●] 

Osoba / osoby oprávněné jednat 
za dodavatele: 

Jméno: 
Funkce: 
Tel.: 
e-mail: 

Kontaktní osoba pro účely 
Konzultace: 

Jméno: 
Funkce: 
Tel.: 
e-mail: 

Základní informace  
o dodavateli včetně odůvodnění 
zájmu o účast  
na Konzultaci  

[●] 

 

 

 

________________________1 
Společnost: [●] 

Jméno: [●], Funkce: [●] 

 

                                                   
1 Svým podpisem dává zájemce o Konzultaci výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů a pořízením záznamu 
z jednání v rozsahu dle § 211 ZZVZ. Pokud bude pořizován v některé fázi Konzultace zápis či záznam, bude mít povahu 
podkladu pro zpracování písemných výstupů a při nakládání s podklady i výstupy budou plně dodržována pravidla pro 
ochranu osobních údajů dle tuzemské i evropské legislativy. Zpracování údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti 
správce, které vyplývá ze ZZVZ. Zadavatel a jeho zástupci jsou vázáni mlčenlivostí. Zadávací řízení navazující na Konzultaci 
bude v dokumentaci uvádět poznatky získané na základě Konzultace v zákonném rozsahu (zejm. dle § 33 a § 36 odst. 4 
ZZVZ). Skartační lhůta činí 10 let od ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy. Zájemce může 
požádat o výmaz údajů po uplynutí skartační doby. 
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