Smlouva o dílo

Smluvní strany:
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Společnost zapsaná u:
Zastoupena dle OR:

Obecní dům, a.s.
111 21 Praha 1, nám. Republiky 1090/5
27251918
CZ27251918
Městský soud v Praze oddíl B, vložka 9990
Mgr. Vlastimil Ježek, předseda představenstva
a Ing. Mercedes Benlatreche, místopředseda představenstva

(dále jen „Objednatel“)
a
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Společnost zapsaná v:
Zastoupena dle OR:

Pixelfield, s.r.o.
Žitná 1545/49, Praha 1, 11000
24264806
CZ24264806
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 198624
Filipem Hášou, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)
Objednatel a Zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ uzavřely dnešního dne tuto smlouvu o dílo v souladu
s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Smlouva“)
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány,
dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. Základní ustanovení
1.1

Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu, a že
splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit
závazky v ní obsažené.

1.2

Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu, a že
splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit
závazky v ní obsažené.

1.3

Smlouvou se rozumí tato Smlouva včetně všech jejích příloh, tak jak jsou specifikovány v této Smlouvě.

1.4

Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí zhotovení webové prezentace společnosti Obecní dům, a.s.. Technický
popis je obsahem Přílohy č. 1 této Smlouvy.

2. Účel smlouvy
2.1

Účelem Smlouvy je vytvoření webové prezentace pro společnost Obecní dům, a.s., která bude vystavená na
webhostingovém prostoru na doméně www.obecnidum.cz a bude sloužit pro informaci široké veřejnosti o službách
této společnosti.

3. Předmět Smlouvy
3.1

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést dílo, spočívající v dodání webové prezentace
v rozsahu dle Přílohy č. 1 této Smlouvy a způsobem v této Smlouvě stanoveným (dále také jako „Dílo“ nebo „web“).
Dílo zahrnuje:
3.1.1

Příprava projektu

3.1.2

Moodboard webu;

3.1.3

Wireframing webu;

3.1.4

Grafický návrh webu;

3.1.5

Kódování webu, programování webu, implementace redakčního systému WordPress v rámci Díla;

3.1.6

Plnění webu v rámci Díla obsahem;

3.1.7

Testování, dokončení webu.

3.1.8

Pro vyloučení pochybností se rozumí předmětem Díla zhotovení plně funkčního webu Objednatele tzv. na
klíč s tím, že web bude obsahovat náležitosti uvedené v Příloze č. 1.

3.2

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro realizaci Díla minimálně v rozsahu
stanoveném v Příloze č. 2 této Smlouvy a uhradit Zhotoviteli cenu Díla dle této Smlouvy. Pokud během provádění díla
vyvstane potřeba další součinnosti, zavazuje se Objednatel tuto součinnost poskytnout v nejkratší možné době,
nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele o poskytnutí součinnosti.

4. Doba plnění
4.1

Termíny zhotovení Díla a jeho dílčích částí jsou stanoveny v Příloze č. 3 této Smlouvy v rámci sjednaného
harmonogramu zhotovení Díla (dále také jako „harmonogram“).

4.2

V případě prodlení Objednatele s placením jakékoliv částky na cenu Díla splatné dle této Smlouvy nebo při prodlení
s řádným a včasným poskytováním součinnosti dle článku 3.2 této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn, bez ohledu a
jakéhokoliv vlivu na další nároky Zhotovitele, přerušit zhotovování Díla nebo jeho dílčí části dle této Smlouvy (úplně či
částečně), a to do doby, než dojde ze strany Objednatele k úplné nápravě s tím, že Zhotovitel na tuto možnost
Objednatele písemně upozorní předtím, než toto své plnění přeruší (dále také jako „přerušení plnění“) a poskytne mu
dodatečnou lhůtu k nápravě, která nebude kratší než sedm (7) pracovních dnů). V případě přerušení plnění se cena
Díla automaticky zvyšuje o náklady a výdaje (kalkulované na základě platných sazeb Zhotovitele ke dni podpisu této
Smlouvy) vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s přerušením a následným obnovením plnění a termíny stanovené
v harmonogramu se prodlužují o dobu přerušení plnění a o další přiměřenou dobu potřebnou k znovuobnovení prací.
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V případě přerušení plnění dle tohoto ustanovení není Zhotovitel v prodlení s termíny stanovenými v harmonogramu a
s plněním jakýchkoliv svých závazků podle této Smlouvy.

5. Místo plnění
5.1

Místem zhotovení Díla dle této Smlouvy jsou sídlo a veškeré provozovny Zhotovitele.

6. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele
6.1

Zhotovitel je povinen:
6.1.1

provést Dílo v rozsahu dle této Smlouvy a jejích příloh řádně, včas, s potřebnou odbornou péčí

6.1.2

dbát provozních potřeb Objednatele a jeho vnitřních předpisů, s nimiž byl prokazatelně řádně předem

6.1.3

informovat Objednatele o všech důležitých skutečnostech pro plnění Smlouvy včetně možných překážek

6.1.4

dodržovat předpisy k zajištění ochrany bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární předpisy a další

6.1.5

chránit práva duševního vlastnictví náležející Objednateli jakož i práva třetích osob, která by mohla být

6.1.6

postupovat v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a dat;

6.1.7

zachovávat mlčenlivost o všech neveřejných informacích týkajících se Objednatele a osob spolupracujících

a prostřednictvím odborně kvalifikovaných osob;
seznámen;
plnění;
předpisy, kterými je Objednatel vázán a s nimiž byl Zhotovitel prokazatelně řádně předem seznámen;
plněním Smlouvy dotčena a s nimiž byl prokazatelně řádně předem seznámen;

s Objednatelem, o kterých se dozví při plnění předmětu této smlouvy.

6.2

Zhotovitel je oprávněn:
6.2.1

použít ke zhotovení Díla nebo jakékoliv jeho dílčí části dle této Smlouvy subdodavatele;

6.2.2

požadovat na Objednateli potřebnou součinnost vyplývající z této Smlouvy a to v souladu s ustanoveními
článku 3.2 této Smlouvy.

6.2.3

uvádět Dílo a obchodní firmu Objednatele v referencích na webu Zhotovitele a propagačních materiálech
Zhotovitele, a to způsobem předem odsouhlaseným s Objednatelem.

6.2.4

umístit do Díla (webu Objednatele) odkaz na Zhotovitelův oficiální firemní web ve znění: „Vytvořil Pixelfield
s.r.o.“.

6.2.5

Zachovávat důvěrnost informací, které budou při předávání zhotovitelem objednateli za důvěrné označeny a
tyto informace nezpřístupňovat třetím stranám. Za důvěrné se nepovažují informace, které jsou obecně
známé nebo jsou později zpřístupněny objednatelem.

6.3

Objednatel je povinen:
6.3.1

umožnit Zhotoviteli plnění dle této Smlouvy, spolupracovat se Zhotovitelem při plnění této Smlouvy,
zejména mu poskytnout vždy v dostatečném předstihu potřebnou součinnost, úplné, pravdivé a včasné
informace potřebné pro řádné plnění závazků Zhotovitele;

6.3.2

poskytnout přístup k informačnímu systému Objednatele osobám určeným Zhotovitelem tak, aby mohly

6.3.3

v případě pořizování nových technických zařízení dbát na to, aby takové zařízení bylo kompatibilní

6.3.4

zaplatit cenu za Dílo v souladu s touto Smlouvou.

řádně plnit své povinnosti stanovené v této Smlouvě;
s řešením již implementovaným Zhotovitelem v rámci zhotovování Díla u Objednatele.

6.4

Objednatel je oprávněn:
6.4.1

požadovat na Zhotoviteli řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.

7. Předání a převzetí díla
7.1

Předání a převzetí Díla bude probíhat v termínech uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy a na základě předávacího
protokolu podepsaného oběma smluvními stranami (dále také jako „předávací protokol“).

7.2

Na výzvu Zhotovitele je Objednatel povinen do deseti pracovních dnů Dílo důkladně zkontrolovat a písemně
Zhotoviteli sdělit veškeré vady Díla (dále také jako „vady Díla“). Po odstranění vad Díla Zhotovitelem se Dílo považuje
za bezvadné a řádně převzaté.
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7.3

V případě, že Dílo má být dle Přílohy č. 3 této Smlouvy předáno po částech, použijí se ustanovení tohoto článku 7
přiměřeně na každou předávanou část Díla.

7.4

V případě, že je Dílo spuštěno do ostré verze na žádost Objednatele, tedy na doméně, která je zmíněna v článku 2,
považuje se Dílo za bezvadné a řádné převzaté bez výhrad.

8. Cena a platební podmínky
8.1

Cena
8.1.1

Cena za provedení Díla se stanoví jako cena smluvní a byla dohodou smluvních stran stanovena částkou
121.600,- Kč (slovy: stodvacetjednatisícšestset korun českých) bez DPH (dále jen „cena Díla“), cena
Díla bude navýšena podle aktuální výše DPH dle příslušných právních předpisů platných v době fakturace.

8.2

Úhrada ceny
8.2.1

Není-li sjednáno něco jiného, jsou veškeré úhrady prováděny na základě daňového dokladu – faktury (dále
jen „faktura“). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na cenu Díla do 14 dnů ode dne předání Díla na
základě předávacího protokolu.

8.2.2

Splatnost všech faktur činí 14 dní ode dne jejich doručení Objednateli ze strany Zhotovitele. Doručování

8.2.3

Peněžité částky se platí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá

faktury se řídí článkem 10 Smlouvy.
částka se považuje za zaplacenou připsáním příslušné částky ve prospěch bankovního účtu oprávněné
strany.

9. Vlastnické právo a práva užití
9.1

Vlastnické právo k hmotným součástem Díla přechází na Objednatele dnem zaplacení ceny Díla.

9.2

Vznikne-li výsledkem činnosti Zhotovitele prováděné dle této Smlouvy buď samostatně, nebo společně
s Objednatelem předmět požívající ochrany autorského díla podle autorského zákona, je Objednatel na základě této
Smlouvy oprávněn užít toto Dílo v rozsahu dle odst. 9.3 této Smlouvy.

9.3

S účinností ke dni zaplacení ceny Díla poskytuje Zhotovitel Objednateli k Dílu jako celku i k jeho jednotlivým částem
oprávnění k výkonu práva jej užít (licenci) všemi způsoby nezbytnými pro splnění účelu podle této Smlouvy. Tato
licence je výhradní, územně a časově neomezená s právem Objednatele dílo měnit, modifikovat jej, a to i
prostřednictvím jiných třetích osob dle volby Objednatele. Zhotovitel je povinen při protokolárním předání díla předat
Objednateli zdrojový kód k dílu pro účely shora uvedené. Smluvní strany činí nesporným, že odměna Zhotovitele za
udělení licence je součástí odměny za dílo sjednané touto smlouvou.

10. Doručování
10.1 Neoznámí-li strana řádně změnu sídla, považuje se zásilka doručená na původní adresu za doručenou marným
pokusem o doručení.

10.2 Všechna oznámení mezi smluvními stranami, včetně návrhů, žádostí či informací, která se vztahují k této Smlouvě,
nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, musí být učiněna v písemné formě
a doručena druhé smluvní straně buď osobně, formou registrovaného poštovního styku, prostřednictvím počítačové
sítě či faxem.

11. Odpovědnost za škodu a prodlení
11.1 Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy.
11.2 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
11.3 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného
zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. V případě, že strana o nesprávnosti obdrženého zadání věděla nebo
měla vědět, se odpovědnosti zprostí jen, pokud na nesprávnost takového zadání druhou stranu písemně předem
upozornila.

11.4 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu nebo prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé
smluvní strany.

Předmět obchodního tajemství

Strana 4/11

Smlouva o dílo

11.5 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu nebo prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost
(§ 2913 občanského zákoníku).

11.6 Nahrazuje se skutečně vzniklá škoda a ušlý zisk.
12. Sankce
12.1 V případě prodlení s plněním peněžitého závazku je smluvní strana, která je se zaplacením v prodlení, povinna
zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení ve výši 0,05 % z hodnoty dlužné
částky, s níž je smluvní strana v prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok oprávněné strany na náhradu vzniklé
škody.

12.2 V případě prodlení s provedením Díla dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit druhé straně smluvní pokutu
1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

12.3 Při porušení ustanovení článku 13 činí smluvní pokuta dvanácti (12-) násobek průměrného hrubého měsíčního platu
či jiné odměny účastníka projektu, který pobíral v období posledních tří (3) měsíců před ukončením spolupráce
s poškozenou smluvní stranou.

13. Vzájemné zaměstnávání zaměstnanců
13.1 Každá smluvní strana se zavazuje, že během doby platnosti této Smlouvy a jeden (1) rok po jejím ukončení
nezaměstná účastníky projektu přidělené druhou smluvní stranou, ani s nimi nebude nijak spolupracovat, vyjma
spolupráce nezbytné pro plnění této Smlouvy a vyjma případů, kdy s tím druhá smluvní strana bude výslovně
písemně souhlasit. Za porušení tohoto závazku se pokládá i zaměstnání takové osoby ovládající nebo ovládanou
osobou druhé smluvní strany. Za tímto účelem se účastníkem projektu rozumí kterákoli osoba, kterou smluvní strana
pověří tím, aby se odborně podílela na plnění jejího závazku dle této Smlouvy bez ohledu na to, zda taková osoba je
nebo není zaměstnancem dané smluvní strany.

14. Řešení sporů
14.1 Práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012
Sb., (občanský zákoník) zejména ustanovením § 2586 a násl. cit. zákona. Vztahy týkající se částí díla naplňujících
znaky autorského díla se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s autorským
právem, ve znění pozdějších předpisů.

14.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této
Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob
nebo jiných osob oprávněných za strany jednat.

14.3 Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, budou všechny spory, které z této Smlouvy
nebo v souvislosti s ní vzniknou, rozhodovány u věcně a místně příslušného soudu České republiky podle místa sídla
Objednatele.

15. Změny Smlouvy a odstoupení od Smlouvy
15.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem
uveřejnění ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

15.2 Účinnost této Smlouvy lze předčasně ukončit písemnou dohodou smluvních stran, jejíž nedílnou součástí je
i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

15.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě jejího podstatného porušení Zhotovitelem. Za toto
podstatné porušení se považuje prodlení Zhotovitele se zhotovením Díla nebo jeho dílčí části dle harmonogramu, a to
pokud Zhotovitel nesjedná nápravu ani do třiceti (30) dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém
prodlení se žádostí o jeho nápravu.

15.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě jejího podstatného porušení Objednatelem. Za toto
podstatné porušení se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla nebo s plněním jiných závazků dle této
Smlouvy, a to pokud Objednatel nesjedná nápravu ani do třiceti (30) dnů od doručení písemného oznámení
Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
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15.5 Pro zamezení jakýchkoliv pochybností strany sjednávají, že oznámení se žádostí o nápravu ve smyslu předchozích
odstavců může být doručeno kdykoliv po započetí prodlení jedné ze stran.

15.6 Pokud se kterákoli smluvní strana ocitne v platební neschopnosti nebo na ni bude prohlášen konkurs nebo zahájeno
insolvenční řízení nebo řízení o její likvidaci nebo zrušení nebo nad ní bude ustanoven nucený správce, insolvenční
správce nebo jiná podobná osoba, nebo pokud uzavře dohodu o prodloužení splatnosti nebo úpravě splátkového
kalendáře všech nebo podstatné části svých závazků, je druhá smluvní strana oprávněna okamžitě písemně odstoupit
od této Smlouvy.

15.7 Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé straně v souladu s čl. 10
Smlouvy a účinnost Smlouvy zaniká dnem doručení takového oznámení. Nezanikají však ustanovení, která mají
podle zákona nebo této Smlouvy trvat i po zrušení Smlouvy.

16. Závěrečná ustanovení
16.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá
ujednání smluvních stran, a to ústní i písemná, není-li v ní stanoveno něco jiného. Pokud by se kterékoliv ustanovení
této Smlouvy ukázalo být neplatným z důvodů rozporu s kogentním ustanovením obecně závazných právních
předpisů, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost než onoho konkrétního ustanovení, pokud je oddělitelné od
ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné ustanovení nahradit dohodou svým obsahem
nejbližší duchu takového neplatného ustanovení respektující požadavky kogentních ustanovení právních předpisů.

16.2 Nestanoví-li tato Smlouva něco jiného, je možné ji měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.
16.3 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností
nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

16.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva byla zveřejněna v Registru smluv vedeným společností Obecní
dům, a.s. na jejich webových stránkách www.obecnidum.cz v sekci „Registr smluv“, která je veřejně přístupná a která
obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek.

16.5 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1:

Specifikace Díla

Příloha č. 2:

Součinnost Objednatele

Příloha č. 3:

Harmonogram plnění

Příloha č. 4:

Cena a platební kalendář

16.6 Tato Smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje
podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Praze dne ..15. 8. 2017

V Praze dne 18. 8. 2017

..............................................................

............................................................

Obecní dům, a.s.

Pixelfield, s.r.o.

Mgr. Vlastimil Ježek

Filip Háša, jednatel

..............................................................
Obecní dům, a.s.
Ing. Mercedes Benlatreche
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Příloha č. 1
Specifikace Díla
1.

Postup tvorby
Dílo je tvořeno v těchto krocích, které na sebe navazují. Jejich pořadí nelze měnit. K dokončení kroku je vždy třeba
schválení ze strany Objednatele. Ten je povinen vyjádřit se ke každému kroku ve lhůtě sedmi pracovních dní od
obdržení výstupu z toho kroku od Zhotovitele, v opačném případě se tento krok pokládá za schválený bez
připomínek. Ke každému kroku má Objednatel možnost vyjádřit se ve formě sumarizovaných připomínek. Připomínky
zaslané v prvním a druhém kole budou zapracovány v rámci ceny díla. Zapracování dalších připomínek bude
hodnoceno hodinovou sazbou ve výši 800 Kč za hodinu práce bez DPH. Zpoplatněno však nebude zapracování
připomínek, které vycházejí ze skutečností vyšlých najevo teprve po zapracování předchozích připomínek. Náklady
spojené s grafickým návrhem a grafickým zpracování díla (např. cena licence za použité obrázky) je součástí
konečné ceny díla. S cenou těchto prací bude Objednatel předem obeznámen. Jednotlivé kroky jsou následující:
a) Příprava projektu: Sumarizace veškerých podkladů zaslaných Objednatelem. Na výzvu Zhotovitele je
Objednatel povinen doplnit chybějící podklady do 5 pracovních dní od výzvy Zhotovitele. Nedodání všech
podkladů se považuje za prodlení na straně Objednatele.
a. Moodboard: náčrt hlavní strany a hlavních vizuálních prvků webu.
b) Prototypování: schématické znázornění rozložení jednotlivých prvků na webu formou funkčního
(klikatelného) wireframe;
c) Grafické práce na webu: Grafické ztvárnění a rozvedení díla dle předchozích kroků.
d) Programování a kódování: převedení do interaktivní podoby, implementace redakčního systému
WordPress, implementace responsivního designu a implementace požadovaných funkcí.
e) Plnění obsahem: Naplnění obsahem, který objednatel dodal ve fázi a), s možností změn vyvolaných fází b) a
c). Plnění dodatečně dodaným obsahem se považuje za vícepráce a tato činnost je hodnocena hodinovou
sazbou 400 Kč za hodinu práce bez DPH.
f)
Testování: kontrola funkčnosti díla a soulad díla se specifikací.
g) Dokončení díla: předání díle ke kontrole a jeho spuštění po převzetí Objednatelem.

2.

Použité technologie



Optimalizováno pro prohlížeče
o Desktop

Internet Explorer 11

MS Edge 14+

Mozilla Firefox (aktuální verze)

Google Chrome (aktuální verze)
o Mobilní prohlížeče

Google Chrome

Apple Safari (iOS 9.3+)

Android browser (Andorid 5+)
Technologie implementace
o HTML5
o CSS3

Responsivní design pomocí Media Queries
o JavaScript

Framework jQuery

Knihovny třetích stran dle volby a potřeby dodavatele
CMS WordPress
o Aktuální verze redakčního systému WordPress

Rozšíření a knihovny třetích stran dle volby a potřeby dodavatele v aktuální verzi
o Technologie

PHP (5.6+)

MySQL (5.5+)





3.

Obsah webu

Web bude obsahovat tyto typové podstránky (+ max. další 2):
•

Homepage

•

O obecním domě

•

Kontakty

•

Galerie

•

Kalendář akcí

•

Obecná textová podstránka
▫

Registr smluv (přístupné pouze přes speciální klíč)

▫

Společnost – Výroční zprávy, Tiskové zprávy
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Příloha č. 2
Součinnost Objednatele
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

Objednatel poskytne na svůj náklad veškerou oprávněně požadovanou podporu Zhotoviteli při realizaci plnění, zejména
plynulé předávání potřebných informací.
Zejména se jedná o relevantní informace k realizaci projektu, vyžádané Zhotovitelem, o současných postupech,
procesech a organizačních opatřeních Objednatele potřebných pro realizaci projektu. Objednatel se zavazuje
poskytovat Zhotoviteli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému průběhu projektu a zavazuje se
předávat Zhotoviteli potřebné podklady dohodnuté příslušnými orgány řízení projektu, a to v dohodnutých termínech.
Objednatel se zavazuje informovat bez zbytečného odkladu Zhotovitele o veškerých skutečnostech, které jsou
významné pro plnění závazků vyplývajících z uzavřených smluv, zejména o skutečnostech, které mohou být významné
pro rozhodování Zhotovitele týkající se projektu.
Objednatel zajistí odpovídající propagaci a podporu projektu v rámci společnosti Objednatele. Nezbytnou součástí
součinnosti je aktivní účast managementu společnosti Objednatele na realizaci projektu, zejména na kontrolních
procedurách.
Objednatel je povinen plnit řádně a včas úkoly, které pro něj vyplynou z jednání orgánů řízení projektu. Úkolem se pro
účely této Smlouvy rozumí provedení nějaké činnosti nebo poskytnutí informace, kdy tento úkol bude vždy podrobněji
specifikován v protokolu (zápisu) o jednání orgánů řízení projektu spolu se stanovením rozsahu úkolu, se závazným
termínem splnění úkolu a zodpovědnou osobou.
Pokud bude poskytování služeb prováděno v sídle Objednatele či v jiném objektu Objednatele, zajistí Objednatel na
svůj náklad veškeré potřebné předpoklady pro řádné poskytování služeb Zhotovitelem.
Nedohodnou-li se obě strany jinak, k zaškolení dojde v sídle Zhotovitele na prostředcích Zhotovitele (např. školicí
místnost pro koncové uživatele, PC).
Objednatel jmenuje z řad svých pracovníků dostatečný počet odborníků (pracovníků s odpovídající kvalifikací
a zkušenostmi) do projektových týmů, dle potřeb je bude uvolňovat pro práci projektových týmů a zajistí dostatečné
pravomoci vedoucímu projektu ze strany Objednatele. Objednatel zajistí potřebné složení týmů za Objednatele
v průběhu celé realizace projektu.
Pokud bude součástí plnění podle této Smlouvy také realizace vazeb na aplikace třetí strany nebo realizace vazeb na
jiný informační systém, jehož dodávka není součástí plnění podle této Smlouvy, zajistí Objednatel na své náklady
s dodavateli těchto systémů koordinaci potřebnou pro splnění dotyčné části plnění.
Objednatel umožní Zhotoviteli a jeho pracovníkům plný přístup k vlastnímu programovému vybavení
a k automatizovanému i neautomatizovanému informačnímu systému v rozsahu nezbytném pro řádný průběh projektu
a pro plnění uzavřených smluv.
Při provádění prací v sídle Objednatele jsou zaměstnanci Zhotovitele povinni dodržovat obecně platné předpisy pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochrany, hygieny práce a životního prostředí, a dále jsou povinni
respektovat veškeré interní předpisy Objednatele, které budou Objednatelem předány příslušným kontaktním osobám
Zhotovitele.
Objednatel je před započetím prací Zhotovitele povinen odevzdat Zhotoviteli veškeré podklady uvedené níže:

Textový a obrázkový obsah webu

Přístupové údaje do administrace domény

Přístupové údaje k rezervačnímu systému
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Příloha č. 3
Harmonogram plnění
Zhotovitel začíná plnit Harmonogram plnění Díla následující pracovní den po obdržení podepsané Smlouvy oběma
stranami a dodání veškerých podkladů nutných pro započetí prací.

Harmonogram plnění Díla je následující:
Etapa / Předmět dodávky

Termín dodávky/realizace

Příprava projektu (sumarizace a kontrola podkladů)

+ 10 pracovní dny od dodání podkladů

Wireframing

+ 5 pracovní dny od dokončení předchozí fáze

Grafické práce na webu

+ 10 pracovních dní od dokončení předchozí fáze

Kódování, programování, implementace redakčního systému

+ 15 pracovních dní od dokončení předchozí fáze

Plnění webu obsahem (texty, obrázky)

+ 2 pracovní dny od dokončení předchozí fáze

Dokončení, testování

+ 5 pracovní dny od dokončení předchozí fáze

Dny nezahrnují období, ve kterém Zhotovitel čeká na Objednatelovy připomínky k dané fázi projektu.

Příloha č. 4
Cena a platební kalendář

Předmět plnění

Cena bez DPH
v Kč

DPH (%)

Výše DPH v Kč

Cena s DPH
v Kč

Splatnost

Záloha za Dílo

36480,00

21%

7660,80

44140,80

14 dny od
podpisu
Smlouvy

Dokončení grafických prací na
webu

30400,00

21%

6384,00

36784,00

14 dní od
dokončení graf.
prací

Cena za dokončení Díla

54720,00

21%

11491,20

66211,20

14 dní od
dokončení a
předání Díla

Cena za zhotovení Díla celkem

121600,00

21%

25536,00

147136,00

Předmět obchodního tajemství

Strana 10/11

