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Co je ELZA pro TAČR (FÁZE1) 

• Reálný výsledek aplikovaného výzkumu, který 
má charakter prototypu software 

 

• Vyvinuto metodou PCP v rámci Programu BETA 

(program veřejných zakázek pro orgány státní 
správy)  

– 100% hrazení nákladů na vývoj (BETA) 

– účast více dodavatelů jako řešitelů na vývoji (PCP) 

 



 ELZA/ELZA+  začátek FÁZE2 

• Leden 2017 převzetí final prototypu ELZA, -- 
 dohoda s MVČR na licenci a zpřístupnění 
 (připraveno v rámci speciálního projektu 
 TAČRu „udržitelnosti“) 

 oslovení dodavatelů /kampaň pro účast v 
 ELZA+ 

• Příprava a spuštění další etapy aplikovaného 
výzkumu ELZA+ (2-3 roky) / přechodné fáze 
před tím než bude ELZA+ jako opensource 
(schváleno MVČR 1.11. jako potřeba v BETA2) 



Prototyp ELZA v 2. fázi vývoje = ELZA+ 

• Jak jej mohu získat? 

– ELZA - ve formě zdrojového kódu a tento se musí 
“nainstalovat”, tj. sestavit, a implementovat pro 
konkrétní potřebu archivu 

– Ke zdrojovému kódu je umožněn přístup 
dodavatelům (partnerům) základě uzavření 
vývojářské licence s MVČR 

– Pokud má archiv schopné IT, tak  si může ELZU klidně 
instalovat sám (uživatelská licence pro Archiv) 

• ELZA+ v BETA2 – dílčí finanční podpora na dobu 
2-3 let pro DODAVATELE na dovývoj ELZA+  
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ELZA+  v  BETA2 je aplikovaný výzkum (FÁZE2) 

• 1. Rozvoj prototypu ELZY (dovývoj)  

– Výsledek - vylepšený zdrojový kód jádra 

• 2. Specializované pluginy, rozhraní a podpůrné 
systémy 

– Výsledek - Zdrojový kód modulu nebo podpůrného 
systému 

• 3. Specializace aplikace a business pravidel pro 
speciální potřeby 

– Výsledek - Úprava stávající metodiky nebo vznik 
nových metodik, vzorová nastavení 
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Jsem archiv 

• Chci ihned prototyp užívat bez dalších závazků 

a) Vše si dělám sám 

b) Částečně nebo plně spolupracuji s dodavatelem 

• Chci mít možnost prototyp užívat a jsem ochoten 
podílet se na rozvoji/finalizaci 

a) Vyberu si dodavatele z BETA2 a jsem v pracovní 
skupině 

b) Vyberu si ze spektra dodavatelů 

• Zatím vyčkávám 
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Jsem dodavatel 

• Jsem autonomní - získám vývojářskou licence a 
nabízím služby zákazníkům / archivům 

 

• Chci být  součástí projektu v BETA2m chci se 
angažovat na dovývoji aplikace = Musím se 
přihlásit do projektu v BETA2 (cca únor2017) 

 

• Vyčkávám na otevřenou licenci 2019/2020 
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Fáze 3 

• Fáze 3 - Konečný uvolněný upravený prototyp 
2019/2020 

• Po ukončení projektu v BETA2, tj. konec FÁZE2 

• Otevřená licence - Open Source 
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Kde budou informace 

 

 

 

http://elza.tacr.cz 

 

 

Děkuji za pozornost 

Pavel Slípek, projekt manažer 
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