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SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB 
 

uzavřená na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Regionální 
kampaň IROP a v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti na zákon č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“) a za podmínek dále uvedených 

 

(dále jen „Smlouva“ či „smlouva“) 
 

níže uvedeného roku, měsíce a dne mezi smluvními stranami: 
 

 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

státní příspěvková organizace 

se sídlem: U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice 

IČ: 04095316 

DIČ: (není plátce DPH) 
zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem, generálním ředitelem  
bankovní spojení: č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxx 

 

(dále jen „Objednatel“)  
 

a 

 

Foxo, s.r.o. 
se sídlem Bubenská 704/51, 170 00 Holešovice, Praha 7 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn C 126652  

zastoupena: Ing. Benjamin Hasić, jednatel 
IČO: 27921565 

DIČ: CZ27921565 

Bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen „Poskytovatel“)  
 

(společně též „smluvní strany“ a samostatně „smluvní strana“). 
 

 

PREAMBULE 

 

Na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem 
„Regionální kampaň IROP“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Poskytovatel předložil, v 
souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, nabídku ze dne 11. 6. 2020 a tato 

byla pro plnění veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější. V návaznosti na tuto 

skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy. 
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Smluvní strany sjednávají, že při výkladu obsahu této Smlouvy budou přihlížet k 

podmínkám veřejné zakázky dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy, k účelu 
tohoto výběrového řízení a dalším úkonům smluvních stran učiněným v průběhu 
výběrového řízení, jako k relevantnímu jednání smluvních stran o obsahu této Smlouvy 
před jejím uzavřením. Ustanovení platných a účinných právních předpisů o výkladu 
právních úkonů tím nejsou nijak dotčena. 

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1.1. Poskytovatel se zavazuje podle této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí zajistit pro 

Objednatele celkové zajištění regionální kampaně IROP, jež je složena ze 3 částí: 

a) vytvoření microsite včetně grafických podkladů pro on-line kampaň; 

b) naplnění microsite obsahem; 

c) on-line podpora microsite.  

(to vše společně „předmět plnění“ nebo „předmět“ této Smlouvy). 

1.2. Předmět plnění a způsob jeho provedení Poskytovatelem je blíže specifikován v příloze 

č. 1 této smlouvy – technická specifikace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

1.3. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné a včasné poskytnutí předmětu plnění 
sjednanou cenu, a to ve výši a za podmínek sjednaných v čl. 6 této Smlouvy.  

2. MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1. Místo plnění předmětu této Smlouvy je sídlo Objednatele a sídlo Poskytovatele, popř. 
další místa, která jsou nezbytná k řádnému plnění předmětu této smlouvy (tj. zejména 
např. místa natáčení videoreportáží určená Objednatelem apod.). Objednatel je 

oprávněn kdykoliv oznámit Poskytovateli změnu místa plnění z důvodu změny adresy 
sídla Objednatele či změny v organizační struktuře Objednatele. Doručením takového 
oznámení Objednatele Dodavateli dochází ke změně místa plnění. 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 7 (sedm) kalendářních měsíců ode 
dne účinnosti této Smlouvy; tím není dotčeno ustanovení čl. 3.2. a čl. 13.1 této 
Smlouvy. Poskytovatel splní předmět plnění (jeho jednotlivé části) v následujících 
nejzazších dílčích termínech plnění: 

a) Část předmětu plnění: vytvoření microsite, včetně grafických podkladů pro on-line 

kampaň: 

(i) vytvoření microsite, včetně základních grafických podkladů pro on-line 

kampaň: nejpozději do 2 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti této 
Smlouvy; 

(ii) další služby vztahující se k této části předmětu plnění: průběžně po celou 
dobu účinnosti Smlouvy, a to dle potřeby k řádnému splnění této části 
předmětu plnění. 
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b) Část předmětu plnění: naplnění microsite: 

(i) vytvoření série 39 (13x3) psaných, regionálních článků a 26 (13x2) 
videoreportáží, jak jsou popsány v příloze č. 1 této Smlouvy: nejpozději do 
2 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy; 

(ii) další služby vztahující se k této části předmětu plnění: průběžně po celou 
dobu účinnosti Smlouvy, a to dle potřeby k řádnému splnění této části 
předmětu plnění. 

c) Část předmětu plnění: On-line podpora microsite: 

(i) průběžně ode dne podpisu akceptačního protokolu dokládající převzetí 
microsite, včetně základních grafických podkladů pro on-line kampaň 
Objednateli, do konce účinnosti Smlouvy, a to dle potřeby k řádnému 
splnění této části předmětu plnění; Poskytovatel a Objednatel se dohodli, 

že On-line podpora microsite musí trvat alespoň 5 po sobě jdoucích měsíců, 
přičemž 1.- 4. měsíc bude probíhat placená podpora (kampaň) a 5. a 

případně další období bude probíhat celkové vyhodnocení podpory a 

celkové doporučení pro Objednatele. 

3.2. Doba trvání smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou bude Poskytovatel případně 
v prodlení s částí předmětu plnění specifikovaného v čl. 1.1 odst. 1 písm. a) nebo b) 
této smlouvy, a to tak, aby Poskytovatel poskytoval Objednateli část předmětu plnění 
podle čl. 1.1 odst. 1 písm. c) této smlouvy alespoň po dobu 5ti po sobě jdoucích měsíců 

ode dne podpisu akceptačního protokolu dokládající převzetí microsite, včetně 
základních grafických podkladů pro on-line kampaň Objednateli.  

4. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

4.1. Poskytovatel je povinen při plnění předmětu této Smlouvy postupovat svědomitě, 
s řádnou a odbornou péčí a potřebnými odbornými schopnostmi. Při  plnění předmětu 
této Smlouvy je Poskytovatel vázán platnými a účinnými právními předpisy a pokyny 

Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito právními předpisy. 

4.2. Objednatel a Poskytovatel jsou povinni vzájemně si poskytovat součinnost nezbytnou 
k plnění předmětu této Smlouvy 

4.3. Smluvní strany jsou dále povinny vzájemně se informovat o všech okolnostech 
důležitých pro řádné a včasné plnění předmětu této Smlouvy. 

4.4. Objednatel je povinen předat Poskytovateli veškeré potřebné podklady či informace 

nezbytné pro plnění předmětu této Smlouvy a Poskytovatel je povinen Objednatelem 

poskytnuté podklady či informace použít pouze pro účely plnění předmětu této 
Smlouvy, nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak. 

4.5. Poskytovatel je povinen zabezpečit, že předmět plnění dle této Smlouvy bude 
poskytován v souladu s touto Smlouvou, nebude zatížen jakýmikoli právy třetích osob, 
zejména takovými, ze kterých by pro Objednatele plynuly jakékoliv další finanční nebo 
jiné nároky ve prospěch třetích osob. V opačném případě Poskytovatel ponese 

veškeré důsledky takovéhoto porušení práv třetích osob a zároveň se zavazuje takové 



 

 
Stránka 4 z 23 

  
 

právní vady bez zbytečného odkladu a na svůj náklad odstranit, resp. zajistit jejich 

odstranění, naradit Objednateli z toho vzniklé náklady a škodu. 

4.6. Poskytovatel je povinen zajistit, že předmět plnění dle této Smlouvy odpovídá všem 
požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných 
norem, které se na dané plnění vztahují. 

4.7. Poskytovatel je povinen na žádost poskytnout součinnost nezbytně nutnou pro 
případný přechod práv a povinností Objednatele plynoucích či souvisejících s touto 

Smlouvou na potenciální právní nástupce Objednatele nebo na Ministerstvo pro místní 
rozvoj.  

4.8. Objednatel je oprávněn provádět monitoring a kontrolu realizace provádění předmětu 
plnění z pohledu naplňování účelu a předmětu plnění Smlouvy. V rámci monitoringu 

a kontrol je Poskytovatel povinen umožnit Objednateli přístup ke všem dokladům 
souvisejícím s realizací předmětu plnění. 

4.9. Poskytovatel se zavazuje během plnění této Smlouvy a zároveň po dobu 10 let 
počínající 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy Poskytovatel ukončí 
poskytování předmětu plnění dle této Smlouvy, nejméně však po dobu danou právními 
předpisy ČR pro archivaci dokladů, umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (MPSV ČR, Ministerstva financí ČR, EK, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) 
kontrolu účetních dokladů souvisejících s realizací Veřejné zakázky, na základě níž 
poskytuje předmět plnění Smlouvy. Poskytovatel má dále povinnost zajistit, aby 
obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění plnili také jeho případní 
poddodavatelé. Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. 

4.10. Poskytovatel je povinen archivovat všechny doklady související s prováděním 
předmětu plnění této Smlouvy nejméně po dobu 10 let počínající 1. ledna následujícího 
kalendářního roku poté, kdy Poskytovatel ukončí poskytování předmětu plnění dle této 
Smlouvy, nebo po dobu stanovenou právními předpisy ČR, pokud je tato lhůta delší 
než 10 let. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

4.11. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost nezbytnou ke splnění 
povinnosti Objednatele vyplývající z ust. § 219 ZZVZ a z ust. § 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Poskytovatel 

bere na vědomí uveřejnění této Smlouvy. 

4.12. Poskytovatel jako postupitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

postoupit jakoukoliv pohledávku za Objednatelem plynoucí, týkající se či související 
s touto Smlouvou na třetí osobu jako postupníka. 
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4.13. Poskytovatel nesmí jednostranně započítat jakoukoliv svoji pohledávku za 
Objednatelem plynoucí, týkající se či související s touto Smlouvou proti jakékoliv 

pohledávce Objednatele za Poskytovatelem. 

4.14. Poskytovatel je povinen předat Objednateli po každé změně předmětu plnění, tj. jeho 

softwarové části, zdrojový kód takové finální změněné verze. Poskytovatel je dále 
povinen předat Objednateli zdrojový kód předmětu plnění, tj. jeho softwarové části, 
který bude aktuální ke dni skončení této Smlouvy. 

4.15. Poskytovatel je dále povinen převést na Objednatele veškerá práva k doméně určené 
podle přílohy č. 1 této Smlouvy, na které bude spuštěn microsite. K uzavření smlouvy 
o převodu dojde v průběhu trvání Smlouvy, nejdříve však po podpisu akceptačního 
protokolu podle čl. 6.3. písm. a) odrážka (i) této Smlouvy, nedomluví-li se smluvní 
strany jinak. Odměna za převod domény z Poskytovatele na Objednatele je zahrnuta 

v ceně předmětu plnění podle této smlouvy. 

5. KONTAKTNÍ SPOJENÍ A OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 

5.1. Kontaktní a oprávněnou osobou Objednatele ve všech věcech týkajících se plnění 
předmětu této smlouvy, vyjma jednání o změnách obsahu této Smlouvy, je [Mgr  

 

5.2. Kontaktní a oprávněnou osobou Poskytovatele ve věcech týkajících se plnění 
předmětu této smlouvy, je  tel.: 

+420  

5.3. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, smluvní strany komunikují prostřednictvím výše 
uvedených kontaktních osob, a to písemnou formou, mezi kterou patří i e-mailová 
komunikace z výše uvedených e-mailových adres. 

5.4. Smluvní strany jsou oprávněny kdykoliv změnit seznam kontaktních a oprávněných 
osob. Taková změna je účinná vůči druhé smluvní straně až doručením oznámení o 
takové změně. 

5.5. Poskytovatel je povinen zajistit, aby po celou dobu platnosti této Smlouvy byl v pracovní 
dny vždy od 9:00 hod. do 16:00 hod. dostupný na výše uvedených kontaktních 
spojeních.  

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel se zavazuje za řádné a včasné poskytnutí předmětu plnění dle této 
Smlouvy uhradit Poskytovateli cenu v následující výši:  

Předmět plnění 
(regionální kampaň 
IROP) skládající 
z těchto 3 částí: 

Cena v Kč bez 
DPH 

Sazba DPH DPH v Kč 
Cena v Kč 
včetně DPH 

Vytvoření microsite, 

včetně grafických 
584 000,00 Kč 21 % 122 640,00 Kč 706 640,00 Kč 
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podkladů pro on-line 

kampaň 

Naplnění microsite 
obsahem 

1 055 600,00 Kč 21 % 221 676,00 Kč 1 277 276,00 Kč 

On-line podpora 

microsite 
343 200,00 Kč 21 % 72 072,00 Kč 415 272,00 Kč 

Celkem 1 982 800,00 Kč 21 % 416 388,00 Kč 2 399 188,00 Kč 

 

Smluvená cena za předmět plnění je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré 
náklady Poskytovatele nutné k realizaci předmětu plnění, jakož i veškeré náklady 
související s plněním této Smlouvy. 

6.2. Ceny lze navýšit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to o částku odpovídající 
tomuto zvýšení sazby DPH. 

6.3. Objednatel uhradí Poskytovateli cenu předmětu plnění na základě účetního a 

daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného Poskytovatelem Objednateli, s tím, 
že Poskytovateli vznikne právo na zaplacení ceny určené za jednotlivé části předmětu 
plnění uvedené v tabulce v čl. 6.1 této Smlouvy, a to takto: 

a) Cena za vytvoření microsite, včetně grafických podkladů pro on-line kampaň: 

(i) 80% z ceny této části předmětu plnění vyúčtuje Poskytovatel Objednateli 
po podpisu akceptačního protokolu dokládající převzetí microsite, včetně 
základních grafických podkladů pro on-line kampaň ze strany Objednatele; 

(ii) 20% z ceny této části předmětu plnění vyúčtuje Poskytovatel Objednateli 
po podpisu akceptačního protokolu dokládajícího, že další služby vztahující 
se k této části předmětu plnění jsou ze strany Poskytovatele Objednateli 
řádně plněny a došlo k uzavření smlouvy o převodu práv k doméně 
z Poskytovatele na Objednatele; tento akceptační protokol bude podepsán 
v průběhu 4. kalendářního měsíce ode podpisu akceptačního protokolu 
podle čl. 6.3. písm. a) odrážka (i) této Smlouvy. 

b) Cena za naplnění microsite: 

(i) 80% z ceny této části předmětu plnění vyúčtuje Poskytovatel Objednateli 
po podpisu akceptačního protokolu dokládající převzetí série 39 (13x3) 
psaných, regionálních článků a 26 (13x2) videoreportáží, jak jsou popsány 

v příloze č. 1, ze strany Objednatele; 

(ii) 20% z ceny této části předmětu plnění vyúčtuje Poskytovatel Objednateli 
po podpisu akceptačního protokolu dokládajícího, že další služby vztahující 
se k této části předmětu plnění jsou ze strany Poskytovatele Objednateli 
řádně plněny; tento akceptační protokol bude podepsán v průběhu 4. 
kalendářního měsíce ode podpisu akceptačního protokolu podle čl. 6.3. 
písm. b) odrážka (i) této Smlouvy. 

c) On-line podpora microsite: 
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(i) 50% z ceny této části předmětu plnění vyúčtuje Poskytovatel Objednateli 
po podpisu akceptačního protokolu dokládající, že služby vztahující se 
k této části předmětu plnění jsou ze strany Poskytovatele Objednateli řádně 
plněny; tento akceptační protokol bude podepsán po prvních 2 
kalendářních měsících poskytování on-line podpory microsite; 

(ii) 50% z ceny této části předmětu plnění vyúčtuje Poskytovatel Objednateli 
po podpisu akceptačního protokolu dokládající, že služby vztahující se 
k této části předmětu plnění jsou ze strany Poskytovatele Objednateli řádně 
plněny; tento akceptační protokol bude podepsán v průběhu 4. 

kalendářního měsíce poskytování on-line podpory microsite. 

6.4. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů a počíná běžet od data doručení 
faktury na adresu sídla Objednatele. V případě, že bude faktura, resp. opravný daňový 
doklad Objednateli doručen v období od 5. prosince příslušného kalendářního roku do 
31. ledna roku následujícího, činí splatnost takové faktury 90 kalendářních dnů ode dne 
jejího prokazatelného doručení Objednateli. Přílohou každé faktury bude akceptační 
protokol, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. 

6.5. Na každé faktuře musí být uvedena slova „Hrazeno z projektu Technické pomoci 
Integrovaného regionálního operačního programu“ a dále uvedeno registrační číslo 
projektu CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0013560a název projektu Propagační aktivity 
Centra v rámci IROP v roce 2020.  

6.6. Cena uvedená na faktuře musí být členěna na cenu v Kč bez DPH, výše DPH v Kč 

a cenu v Kč včetně DPH. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu, jakož i všechny další 
náležitost  dle platných a účinných právních předpisů. 

6.7. Veškeré platby musí probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré uvedené cenové údaje 
musí být v Kč. 

6.8. Zaplacením se pro účely této Smlouvy rozumí odeslání příslušné částky z účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele. 

6.9. Nebude-li faktura obsahovat stanovené nebo sjednané náležitosti nebo v ní nebudou 
správně uvedené cenové údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě 
splatnosti Poskytovateli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů či 
námitek. V takovém případě se ruší doba splatnosti této faktury a nová lhůta splatnosti 
počíná opětovně běžet doručením opravené faktury Objednateli. 

7. OCHRANA INFORMACÍ 

7.1. Poskytovatel je povinen zachovat jako citlivé veškeré informace, o kterých se dozví 
v souvislosti s  plnění předmětu této Smlouvy. Povinnost poskytovat informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů není tímto ustanovením dotčena. 

7.2. Poskytovatel není oprávněn uvolnit, sdělit ani zpřístupnit jakékoliv třetí osobě informace 
Objednatele bez jeho předchozího písemného souhlasu, a to v jakékoliv formě, a je 

povinen podniknout veškeré nezbytné kroky k zabezpečení daných informací. 
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Povinnost zachovávat mlčenlivost a zajistit ochranu citlivých informací zůstává 
v platnosti neomezeně dlouho i po ukončení platnosti a účinnosti této Smlouvy. 

7.3. Poskytovatel je povinen zabezpečit veškeré podklady, mající charakter citlivé 
informace, poskytnuté mu Objednatelem, proti odcizení nebo jinému zneužití.  

7.4. Poskytovatel je povinen veškeré své poddodavatele podílející se byť jen částečně na 
plnění části předmětu této Smlouvy zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním 
práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je povinen zachovávat 
mlčenlivost on sám. Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost a zajistit ochranu 
citlivých informací poddodavatelem odpovídá Objednateli přímo Poskytovatel. 

7.5. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace: 
- které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením 

ustanovení tohoto článku Smlouvy ze strany Poskytovatele, 

- které jsou Poskytovateli známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto 
informací od Objednatele, 

- které budou následně Poskytovateli sděleny bez závazku mlčenlivosti vůči třetí 
osobě, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána, 

- jejichž sdělení vyžadují platné a účinné právní předpisy. 

8. AUTORSKÁ PRÁVA A LICENCE 

8.1. Vlastnické právo k veškerým výstupům provedeným dle této Smlouvy přechází na 
Objednatele dnem jejich převzetí Objednatelem, nejpozději však ke dni skončení této 
Smlouvy. Poskytovatel je při realizaci plnění podle této Smlouvy povinen postupovat s 

odbornou péčí a odpovídá a ručí za to, že plnění dle této Smlouvy budou provedena 
řádně, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a že jejich realizací nebudou 
dotčena práva a oprávněné zájmy třetích osob, a to včetně práv autorských a 
průmyslových. 

8.2. Autorskoprávní režim výstupů plnění zpracovaných na základě této Smlouvy, tj. 

microsite včetně jeho obsahu (tj. zejména článků a videoreportáží apod.), se řídí 
úpravou děl na objednávku dle ust. § 61 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb. o právu 
autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je zejména oprávněn k 
výkonu práva užít předmět plnění původní nebo zpracované či jinak změněné podobě 
a ke všem známým způsobům užití v době uzavření této Smlouvy a v neomezeném 
rozsahu. 

8.3. Poskytovatel je povinen na Objednatele převést veškerá práva k duševnímu vlastnictví 
spojená s předmětem plnění dle této Smlouvy, a to ke dni předání a převzetí předmětu 
plnění (či jeho části), nejpozději však ke dni skončení této Smlouvy, přičemž platí: 

a) V případě, že předmět plnění dle této Smlouvy obsahuje z části standardní produkty 
třetích stran (dále jen „produkty“), poskytuje Poskytovatel Objednateli k užití těchto 
produktů časově a místně neomezenou nevýhradní licenci. Objednatel není 
povinen licenci využít. Poskytovatel je povinen nejpozději při předání předmětu 
plnění (či jeho části) zpracovat a předložit seznam těchto produktů. 
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b) V případě, že předmět plnění dle této Smlouvy obsahuje z části open-source 

software třetích stran (dále jen „open-source software“) odpovídá Poskytovatel za 

to, že Objednatel bude oprávněn bezplatně užívat tento open-source software v 

rozsahu nezbytném pro plnění dle této Smlouvy. Poskytovatel je povinen nahradit 

Objednateli veškeré škody a náklady, které by mohly vzniknout v důsledku 
uplatnění práv třetích osob souvisejících s těmito open-source software. 

Poskytovatel je povinen nejpozději při předání předmětu plnění (či jeho části) 
zpracovat a předložit seznam těchto open-source software s uvedením autora 
(poskytovatele), licenčního modelu a případných omezení, která se na užívání 
takového software vztahují. 

8.4. Dodavatel není oprávněn poskytnout předmět plnění dle této Smlouvy, tj. microsite 

včetně jeho obsahu (tj. zejména článků a videoreportáží apod.), třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele ani není oprávněn ji užít pro sebe.  

8.5. Objednatel na základě této Smlouvy nabývá časově a teritoriálně neomezenou 

nevýhradní licenci k užívání předmětu plnění (všech jeho částí, tj. zejména články a 
videoreportáže a další autorským dílům) a stává se majitelem zdrojového kódu 
softwaru tvořícího microsite, který Poskytovatel vytvořil v rámci plnění předmětu této 
Smlouvy.  

8.6. Objednatel je oprávněn udělit podlicenci k jakékoli části předmětu plnění, která podléhá 
ochraně autorského práva, i bez předchozího souhlasu Poskytovatele či jeho 
poddodavatelů. 

8.7. Veškeré licence od Poskytovatele a jeho poddodavatelů jsou i bez předchozího 
souhlasu Poskytovatele a jeho poddodavatelů převoditelné na právní nástupce 
Objednatele či na Ministerstvo pro místní rozvoj. 

8.8. Veškeré licence jsou udělovány v rozsahu neomezeného počtu přístupů. 

8.9. Ceny veškerých licencí jsou zahrnuty v ceně předmětu plnění podle této Smlouvy. 

8.10. Objednatel smí předmět plnění (tj. veškeré jeho části) jakkoliv upravovat a měnit, spojit 
jej s jiným autorským dílem nebo zařadit ho do díla souborného.  

8.11. Ustanovení § 2378 (odstoupení pro nevyužití licence) a § 2382 (odstoupení pro změnu 
přesvědčení autora) občanského zákoníku se nepoužije. 

8.12. Zašle-li Objednatel Poskytovateli grafické vyobrazení kterékoliv ze svých ochranných 
známek, má se za to, že udělil Poskytovateli souhlas s jejím užitím výhradně pro účely 
plnění této Smlouvy. 

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ  

9.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu způsobenou při plnění předmětu této 
Smlouvy v rámci platných a účinných právních předpisů a této Smlouvy a případně 
vzniklou škodu či jinou újmu jsou povinny si nahradit.  

9.2. Poskytovatel plně odpovídá Objednateli za vady, škodu či prodlení v souvislosti 

s plněním předmětu této Smlouvy rovněž v případě, že část předmětu plnění dle této 
Smlouvy plní prostřednictvím třetí osoby, tj. poddodavatele. 
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9.3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu či jinou újmu nebo prodlení 
způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

9.4. Poskytovatel odpovídá za funkčnost a použitelnost celého předmětu plnění pro účely 
vyplývající z této Smlouvy. 

9.5. V případě porušení Poskytovatele se splněním povinnosti dle čl. 7., 8., a 11. této 
Smlouvy, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- 

Kč, a to za každý případ porušení povinnosti. V případě porušení Poskytovatele se 

splněním povinnosti dle této Smlouvy, ke které byla smluvními stranami sjednána lhůta, 
je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty 
dotčen. 

9.6. Při nedodržení termínu splatnosti faktury Objednatelem je Poskytovatel oprávněn 
požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., 

kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, 
určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 
rejstříků právnických a fyzických osob. 

9.7. Smluvní strany sjednávají, že v případě vzniku nároku Objednatele na více smluvních 
pokut uložených Poskytovateli podle této Smlouvy se takové pokuty sčítají. 

9.8. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, zaplacením jakékoliv smluvní pokuty nezbavuje 
povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy 

a nedotýká se nároku na náhradu škody či jiné újmy v plné výši. 

9.9. Smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty a nároky na náhradu škody či jiné újmy 
jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy budou stranou oprávněnou vůči 
straně povinné uplatněny. 

9.10. Smluvní strany sjednávají, že jakoukoliv smluvní pokutu či vzniklou škodu vyjádřitelnou 
v penězích je Objednatel oprávněn jednostranně započíst formou jednostranného 
zápočtu proti jakékoliv pohledávce (splatné či nesplatné) Poskytovatele proti 

Objednateli z titulu úhrady části ceny za plnění dle této Smlouvy. 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

10.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:   

 v případě, že se Poskytovatel ocitne v prodlení delším než pět (5) pracovních 
dnů oproti jakékoliv ze lhůt/termínů uvedených v této Smlouvě, případně oproti 
lhůtám/termínům stanoveným na základě této Smlouvy, nebo 

 v případě, že se Poskytovatel ocitne opakovaně (potřetí) v prodlení s plněním 
jakékoliv povinnosti dle této Smlouvy v průběhu třiceti (30) kalendářních dnů. 

10.2. Odstoupení od této Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně. Objednatel je oprávněn odstoupit i jen od samostatné části plnění 
předmětu této Smlouvy. 
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10.3. V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy z výše uvedených důvodů, 
má Objednatel nárok na vrácení poměrné části zaplacené ceny a na náhradu 
prokázaných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s přijetím náhradního řešení. 
Odstoupením od této Smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu platně vzniklý 
v době před odstoupením od této Smlouvy. 

10.4. Kterákoliv ze smluvních stran je dále oprávněna odstoupit od této Smlouvy 
za podmínek stanovených občanským zákoníkem. 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

11.1. Poskytovatel jakožto zpracovatel osobních údajů (dále také jen „Zpracovatel“) a 
objednatel jakožto správce osobních údajů (dále také jen „Správce“) se zavazují, 
v souvislosti se touto smlouvou, postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti 

ochrany osobních údajů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) a 

zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. 

11.2. Zpracovatel prohlašuje a potvrzuje, že ve smyslu všech výše uvedených právních 
předpisů se považuje a bude považovat za zpracovatele osobních údajů ve smyslu čl. 
4 odst. 8 Nařízení GDPR, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. 
Správce je a bude nadále považován za správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 
7 Nařízení GDPR, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. 

11.3. Ustanovení o vzájemných povinnostech Správce a Zpracovatele při zpracování 
osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících 
se subjektů údajů ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení GDPR ani k jejich předání do rukou 
neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění 
odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a 
svobod subjektů údajů při zpracování osobních údajů Zpracovatelem.  

11.4. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné 
k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy. Pro účely této Smlouvy jsou „typy osobních 
údajů“ a „kategorie subjektu údajů“ nezbytné pro plnění smlouvy: 

a) Typy osobních údajů: 

- identifikační a adresné údaje, zejména: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, 
adresa trvalého bydliště nebo místa podnikání, DIČ 

- kontaktní údaje, zejména: telefonní číslo, e-mailová adresa, datová schránka 

b) Kategorie subjektů údajů: 

- zaměstnanci Správce 

- smluvní strany Správce 

11.5. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje, ke kterým má přístup na základě 
této smlouvy či v souvislosti s jejím plněním pouze a výlučně po dobu účinnosti této 
smlouvy.  
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11.6. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem této 
smlouvy.  

11.7. Zpracovatel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit písemnými pokyny 
Správce, budou-li mu uděleny. Za písemnou formu se považuje i elektronická 
komunikace, včetně emailu. Zpracovatel je povinen neprodleně informovat Správce, 
pokud dle jeho názoru udělený pokyn Správce porušuje Nařízení GDPR nebo jiné 
předpisy na ochranu osobních údajů.  

11.8. Zpracovatel nesmí ani k částečnému výkonu svých práv či plnění svých povinností 
z této smlouvy užít jakékoliv třetí osoby, které nejsou zavázány mlčenlivostí ohledně 
veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejm. pak k mlčenlivosti ve vztahu ke 
všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup a/nebo se kterými přijdou do 
kontaktu.  

11.9. Zpracovatel je povinen dle čl. 32 Nařízení GDPR bez zbytečného odkladu přijmout, 
s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely 
zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody 
fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň 
zabezpečení odpovídající danému riziku, zejm. pak osobní údaje zabezpečit vůči 
náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným 
stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s Nařízením GDPR.  

11.10. Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu písemně seznámit Správce 
s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti 
zpracování osobních údajů, ke kterým má Zpracovatel přístup na základě této smlouvy 
či v souvislosti s jejím plněním, zejména s jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, 
odchylkou od sjednaného přístupu pro Správce, plánovaným zveřejněním, upgradem, 
testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování 
osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením 
z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným 
stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením 
GDPR.  Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením 
těchto ustanovení o zpracování dat. 

11.11. Zpracovatel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení GDPR, zapojit do zpracování 
osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího 
písemného souhlasu Správce. Plní-li Zpracovatel své povinnosti při zpracování 
osobních údajů pomocí dalšího zpracovatele, byť se souhlasem Správce, odpovídá 
Správci, jako by plnil sám. 

11.12. Zpracovatel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti se Správcem, o kterou 
bude požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo 
vyplývá z Nařízení GDPR. Zpracovatel je v této souvislosti zejména povinen na 
písemnou žádost Správce zpřístupnit Správci svá písemná technická a organizační 
bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu, audit či inspekci dodržování 
předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dní od doručení písemné 
žádosti Správce.  
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11.13. Po skončení účinnosti této smlouvy je Zpracovatel povinen všechny osobní údaje, které 
má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal Správci, ve lhůtě 30 dnů od skončení 
účinnosti této smlouvy předat je Správci a dále vymazat všechny existující kopie. To 
neplatí, je-li Zpracovatel povinen ukládat osobní údaje i po skončení účinnost této 
smlouvy dle příslušných právních předpisů nebo dle této smlouvy. 

11.14. Poruší-li Zpracovatel či třetí osoba užitá Zpracovatelem k plnění této smlouvy 
(poddodavatel) kteroukoliv povinnost týkající se či související se zpracováním 
osobních údajů, ať již vyplývá z Nařízení GDPR, zákona č. 110/2019 Sb. nebo z jiných 
právních předpisů či z této smlouvy, a Správci bude v důsledku takového porušení 
pravomocně uložena pokuta, zejména ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
zavazuje se Zpracovatel na výzvu Správce, k níž bude přiloženo pravomocné 
rozhodnutí o uložení pokuty, zprostit Správce takového dluhu včetně veškerého 
příslušenství, a to uhrazením pokuty orgánu, který ji uložil Správci, a to nejpozději do 
konce lhůty k zaplacení pokuty uvedené v pravomocném rozhodnutí o jejím uložení. 
Uhradí-li Správce pravomocně uloženou pokutu dříve než Zpracovatel, zavazuje se 
Zpracovatel poskytnout Správci peněžitou náhradu rovnající se výši takto Správcem 
uhrazené pokuty, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních 
dní od obdržení písemné výzvy Správce, k níž bude přiloženo pravomocné rozhodnutí 
o uložení pokuty a doklad o jejím zaplacení.  

11.15. Poruší-li Zpracovatel či třetí osoba užitá Zpracovatelem k plnění této smlouvy 
(poddodavatel) kteroukoliv povinnost týkající se či související se zpracováním 
osobních údajů, ať již vyplývá z Nařízení GDPR, zákona č. 110/2019 Sb. nebo z jiných 
právních předpisů či z této smlouvy, a vznikne-li v souvislosti s takovým porušením třetí 
osobě jako subjektů údajů materiální či nemateriální újma, zavazuje se Zpracovatel 
takovou újmu v plném rozsahu nahradit poškozené třetí osobě. Uplatní-li poškozená 
třetí osoba pohledávku na náhradu takové újmy přímo u Správce, tak o tom Správce 
písemně vyrozumí Zpracovatele, který bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
pěti (5) pracovních dní od obdržení tohoto vyrozumění, zprostí Správce takového dluhu 
včetně veškerého příslušenství, a to jeho uhrazením poškozené třetí osobě. Uhradí-li 
Správce poškozené třetí osobě pohledávku na náhradu materiální či nemateriální újmy 
dříve než Zpracovatel, zavazuje se Zpracovatel poskytnout Správci peněžitou náhradu 
rovnající se výši takto Správcem uhrazené pohledávky, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do pěti (5) pracovních dní od obdržení výzvy Správce k jejímu 
zaplacení, k níž bude přiložen doklad o jejím zaplacení třetí osobě. 

11.16. Smluvní strany se dohodly, že porušení kterékoliv povinnosti Zpracovatele plynoucí 
z právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, zejména z Nařízení GDPR, 
zákona č. 110/2019 Sb. či z této smlouvy, představuje podstatné porušení této 
smlouvy, pro které je Správce oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit. 
Odstoupením tato smlouva zaniká, a to ke dni jeho doručení Zpracovateli. 

12. ROZHODNÉ PRÁVO 

12.1. Vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
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12.2. Spory vzniklé ze závazkových vztahů založených touto Smlouvou, budou případně 
rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že pokud v průběhu plnění této Smlouvy nastanou okolnosti 
vyšší moci, tj. takové mimořádné a nepředvídané okolnosti nezávislé na vůli stran, 

např. válka, živelné katastrofy, epidemie apod., v důsledku, kterých nebude 
Poskytovatel schopen řádně a včas splnit předmět plnění podle této Smlouvy, tak se 
smluvní strany dohodnou na adekvátním prodloužení trvání této Smlouvy, včetně 
prodloužení jednotlivých termínů plnění jednotlivých částí předmětu plnění podle této 
Smlouvy. Pokud by takovéto prodloužení trvání této Smlouvy mělo být delší než 3 

kalendářní měsíce, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

13.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
a s tímto uveřejněním souhlasí. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední 
smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru 
smluv.  

13.3. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 – Technická specifikace  

Příloha č. 2 – Akceptační protokol (vzor) 

13.4. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými 
oběma smluvními stranami. Jiná ujednání jsou neplatná a nepřihlíží se k nim. 

13.5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu. 
Objednatel a Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení. Účastníci této smlouvy mohou tuto 
smlouvu podepsat v elektronické podobě, a to za použití elektronických podpisů (tj. 
zaručeného elektronického podpisu či kvalifikovaného elektronického podpisu), a to v 
souladu s ust. § 561 odst. 1 občanského zákoníku a zákonem č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce; v takovém případě bude tato 
smlouva vyhotovena v jednom vyhotovení, které má povahu originálu. 

13.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, 
nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. 
Smluvní strany se v tomto případě zavazují jednat v dobré víře s cílem nahradit 
neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. 

13.7. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle 
a na důkaz dohody o všech článcích této Smlouvy připojují své podpisy. 

 

PODPISY NÁSLEDUJÍ NA DALŠÍ STRÁNCE: 
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Za Objednatele: 

 

V Praze dne 23.6. 2020 

Za Poskytovatele: 

 

V Praze dne 23.6. 2020 

 

 

 

 

……………………………………… 

Ing. Zdeněk Vašák 

generální ředitel 
Centrum pro regionální rozvoj České 

republiky 

 

 

 

 

 

……………………………………. 
Benjamin Hasić 

jednatel  

Foxo s.r.o. 
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Příloha č. 1 smlouvy – Technická specifikace 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky je celkové zajištění regionální kampaně, jež je složena 
ze 3 částí: 
1) vytvoření microsite včetně grafických podkladů pro on-line kampaň; 
2) naplnění microsite obsahem; 

3) on-line podpora microsite. 

 
1) Vytvoření microsite včetně grafických podkladů pro on-line kampaň: 

 
a) Poskytovatel je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednaném termínu pro 

Objednatele dále specifikovaný předmět plnění spočívající ve vytvoření stránky 
microsite: 

 Příprava 

 Responzivní webdesign – grafická stránka microsite bude odrážet platné 
logomanuály a grafický manuál IROP, jež jsou dostupné na www.crr.cz a 

www.irop.mmr.cz a www.mmr.cz 

 Kódování a programování veřejné části  - dle specifikace bude obsahovat 

následující sekce: O IROP, Česko v projektech + mapa, Magazín, Události, 
Výstava – externí odkaz, Soutěž, Kontakty. 

 Stránky microsite:  
o Homepage (hlavička, menu, rychlé zprávy, prezentační oblasti 

(proměnlivé prezentační boxy dle Objednatele microsite, např. projekty, 
soutěž, magazín apod.), patička, vyhledávání) 

o O IROP (textové a obrazové informace dodá Objednatel) 
o Česko v projektech + mapa – stránka s výpisem projektů 

o Detail projektu (název projektu, popis projektu, možnost vložení videa 
z YouTube, možnost připojení fotografií, možnost sdílení projektů na 
sociálních sítích, možnost zaslat projekt na e-mail) 

o Magazín – stránka s výpisem článků dle pravidla (vypsat poslední 
přidané) 

o Detail článku Magazínu (název článku, popis článku, možnost vložení 
videa z YouTube, možnost připojení fotografií, možnost sdílení projektů 
na sociálních sítích, možnost zaslat projekt na e-mail, možnost diskuse 
facebookové či jiné pod článkem) 

o Události (přehledový měsíční kalendář s událostmi, možnost zobrazení 
předchozích/následujících měsíců, do kliknutí bude uživatel přesměrován 
na detail události) 

o Detail Události (název Události, popis Události, možnost vložení videa 
z YouTube, možnost připojení fotografií, možnost sdílení Událostí na 
sociálních sítích, možnost zaslat Událost na e-mail) 

o Výstava – externí odkaz na samostatnou již existující microsite, jež dodá 
Objednatel 

o Soutěž (výpis aktivních soutěží, po kliknutí bude uživatel přesměrován na 
detailní stránku dané soutěže) 

o Detail soutěže (název Soutěže, popis Soutěže, možnost vložení videa 
z YouTube, možnost připojení fotografií, možnost sdílení Soutěže na 
sociálních sítích, možnost zaslat Soutěž na e-mail) 

o Kontakty 

http://www.crr.cz/
http://www.irop.mmr.cz/
http://www.mmr.cz/
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 Projednání způsobu vyřešení připomínek a požadavků Objednatele ke 
grafickému návrhu, včetně jejich zapracování a předání upraveného grafického 
návrhu Objednateli 

 Programování administrace – dle specifikace bude obsahovat tyto: 

o Objekty: Projekt, Článek Magazínu, Událost, Soutěž, Aktualita, Rychlé 
zprávy 

o Číselníky: programová období, oblasti projektů, kategorie článků 
Magazínu, kategorie Událostí 

o Funkce: správa projektů, správa článků v Magazínu, správa Událostí, 
správa soutěže, správa aktualit, správa rychlých zpráv 

o Vlastnosti objektů microsite: 
 Projekt – programové období, oblast projekt, název projektu, 

titulní obrázek, perex, textový popis (libovolně dlouhý), 
embeddované video z Youtube, připojená fotogalerie, hodnota 
projektu, GPS souřadnice pro vykreslení do mapy ČR, stav na 
mapě (viditelný, neviditelný), stav projektu na microsite 
(zveřejněný, nezveřejněný, soukromý – tj. pouze pro ty, kteří mají 
přímý odkaz na projekt, zveřejnit na microsite od (datum) – do 

(datum), čtenost projektu 

 Fotogalerie – název fotogalerie, popis fotogalerie, fotografie 1-n 

(bez omezení počtu), základní editace fotografií v redakčním 
systému 

 Mapa s projekty – google maps s výpisem projektů jako pin, každý 
projekt má na mouseover vizitku, pro prokliku se z vizitky otevře 
detail projektu 

 Článek Magazínu – název, titulní obrázek, kategorie článku, 
perex, obsah, stav článku na microsite (zveřejněný, nezveřejněný, 
soukromý (pouze pro ty, kteří mají přímý odkaz na článek), 
zveřejnit na microsite od (datum) – do (datum), čtenost článku 

 Událost – název Události, titulní obrázek, popis, kategorie 
Události, místo, trvání Události (hodina, od (datum) – hodina, do 

(datum); 1 konkrétní den, hodina od – hodina do, zveřejnit na 
webu od (datum) – do (datum), stav Události na webu 

(zveřejněný, nezveřejněný) 
 Soutěž – název Soutěže, titulní obrázek, popis 

 Aktualita – název Aktuality, titulní obrázek, popis 

 Rychlá zpráva – znění zprávy (cca 250 znaků), odkaz ze zprávy, 
zveřejnit na microsite od (datum – do (datum) 

 Uživatel redakčního systému 

 Administrátor – správa uživatelů, správa všech objektů, 
přiřazování práv uživatelům 

 Editor – právo nebo zákaz editovat (vytvořit nový, upravit, 
smazat) Projekt, článek Magazínu, Událost, Soutěž, 
Aktualita, Rychlá zpráva 

 Projednání způsobu vyřešení připomínek a požadavků Objednatele k 
redakčnímu a administrativnímu systému, včetně jejich zapracování a 
zpřístupnění upraveného redakčního a administrativního systému Objednateli 
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 Testování  - spočívá zejména v kontrole ze strany Objednatele funkčnosti všech 
stránek na veřejné části microsite, kontrola správnosti všech funkcí administrace 
microsite 

 Hosting a doména – umístění microsite na veřejně dostupném serveru; název 
domény dohodnou Poskytovatel a Objednatel po nabytí účinnosti smlouvy; 

Poskytovatel nabyde práva k určené doméně a následně tato veškerá práva 
k doméně za podmínek smlouvy převede na Objednatele; 

 Poskytovatel se zavazuje zajistit pro Objednatele po dobu min. 12 kalendářních 
měsíců ode dne nabytí práv k doméně Objednatelem, na které bude spuštěn 
microsite webhostingové služby; odměna za webhostingové služby je zahrnuta 
v ceně předmětu plnění podle smlouvy 

 Měsíční reporty návštěvnosti microsite - přehledy návštěvnosti (včetně 
interpretace dat) založené na její segmentaci podle zdroje návštěvnosti, analýza 
navštíveného obsahu, doporučení pro zvýšení návštěvnosti a pro plnění dílčích 
cílů kampaně atp. 

 Poskytovatel se zavazuje poskytovat po dobu trvání smlouvy služby podpory na 
základě microsite, a to řádně, včas a s odbornou péčí. Předmětem služeb 
podpory jsou zejména následující činnosti:  
- software update, 

- garantovaný soulad microsite s platnou a účinnou legislativou, 
- technická a servisní podpora.  
 

b) vytvoření grafických podkladů pro on-line kampaň 

formáty požadované pro Google Ads (včetně YouTube) a Seznam Sklik (HTML5 a 
responzivní formáty, kde to lze): 

 Svislé formáty 160x600 px 

300x600 px 

 Kostky 300x300 px 

480x480 px 

 Vodorovné formáty 300x250 px 

   320x100 px 
   480x300 px 
   728x90 px 
   970x210 px 
   970x310 px  

 Animace (preroll) – pouze Google Ads, resp. YouTube, ne pro Seznam Sklik 

13 krajských + 1 univerzální mutace vizuálu pro regiony – text, animovaný 
obsah (odpovídající mutaci vizuálu) 
  

 
formáty požadované pro Facebook: 

 Příspěvek  - 13 krajských + 1 univerzální mutace vizuálu pro regiony, text, 
fotografie (odpovídající mutaci vizuálu) 

 Animace (preroll) - 13 krajských + 1 univerzální mutace vizuálu pro regiony, 
text, animovaný obsah (odpovídající mutaci vizuálu) 

 Stories - 13 krajských + 1 univerzální mutace vizuálu pro regiony, text, 
animovaný obsah (odpovídající mutaci vizuálu) 

 
2) Naplnění microsite obsahem: 
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 Česko v projektech + mapa – Objednatel dodá databázi projektů určených pro 
zveřejnění na microsite, databáze projektů bude odpovídat struktuře detailu projektu 
na microsite 

 Magazín – Poskytovatel připraví, dle zadání Objednatele, sérii 39 (13x3) psaných, 
regionálních článků, články mohou být doplněny o relevantní fotogalerii či video 
příspěvek, články budou reflektovat aktuální dotační témata.  
Tematicky mohou být články navázány nějakou událost, např. významné dny (Světový 
den cyklistiky, Mezinárodní den lékařů, Den otevřených dveří památek ČR apod.), 
může se jednat o nejrůznější formáty článků (o projektu, s příjemci, fotoreportáž apod.). 
Dalším formátem článku jsou rozhovory s relevantními osobnostmi projektů. Cílem 
rozhovorů bude přiblížit prospěšnost projektu pro daný region. 
Poskytovatel předloží návrh zpracovaného článku Objednateli ke schválení. 
Poskytovatel je povinen vyřešit připomínky a požadavky Objednatele k článku, včetně 
jejich zapracování do článku. Požadavky na konkrétní články budou zaslány 
Objednatelem Poskytovateli elektronicky do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, 
nedomluví-li se smluvní strany jinak. Objednatel může Poskytovateli poslat požadavky 
na konkrétní články najednou nebo postupně. 

 Aktuality – dle požadavků Objednatele 

 Soutěž – zajištění organizace soutěže, jež bude zahrnovat: tvorbu mechaniky, tvorbu 
pravidel, zveřejnění na microsite, zajištění a zpracování účasti soutěžících v soutěži, 
ukončení soutěže, vyhodnocení soutěže, ocenění výherců včetně zajištění a předání 
cen. Soutěže budou zadávány dle potřeb Objednatele, max. možný počet 6, po dobu 
trvání smlouvy. 

 Události – budou doplňovány dle aktuálních potřeb Objednatele ve struktuře detailu 
Události na microsite. 

Poskytovatel dále zpracuje, dle pokynů Objednatele, 26 (13x2) videoreportáží. Předmětem 
zpracování budou vybrané projekty v krajích ČR (s výjimkou hlavního města Prahy), 
projekty vybere Objednatel. Reportáž bude zpracována poutavou formou tak, aby byla 
divácky atraktivní. 
Struktura scénáře: - představení lokace, kde se projekt nachází 
   - stručný úvod do problematiky 
   - představení projektu (kvalitativní, kvantitativní) 
   - podpůrné vstupy relevantních osob projektu 
   - infografický přehled na závěr 
   - packshot IROP (logo, claim, www, odkazy na další projekty formou 
upoutávek) 
Poskytovatel je povine si scénář odsouhlasit s Objednatelem, a je povinen zapracovat jeho 
připomínky.  
Videoreportáže budou zahrnovat: přípravu scénáře (včetně zapracování připomínek 
Objednatele), produkci celého natáčení, štáb: kameraman, TV technika (světla, zvuk, 
kamera), postprodukci (včetně výroby znělky a zpracování grafiky/infografiky), dramaturgii, 
hudební dramaturgii, licenci na hudbu ze standardní hudební databáze, 3 korektury, logotypy 
a další propagace dle potřeb Objednatele, hlasovou nahrávku a postprodukci audiostopy a 
další zpracování různých podkladů dle aktuální potřeby Objednatele. Detailní specifikace 
každé videreportáže pak bude záviset na konkrétním požadavku, který se bude odvíjet od 
aktuálních potřeb Objednatele.  
Požadavky na konkrétní videoreportáže budou zaslány Objednatelem Poskytovateli 
elektronicky do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nedomluví-li se smluvní strany jinak. 
Objednatel může Poskytovateli poslat požadavky na konkrétní videoreportáže najednou nebo 
postupně.  
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Plánovaná délka 1 videoreportáže: cca 180 vteřin (min. 60 vteřin, max. 240 vteřin). 
Poskytovatel předloží návrh zpracované videoreportáže Objednateli ke schválení. 
Poskytovatel je povinen vyřešit připomínky a požadavky Objednatele k videoreportáži, 
včetně jejich zapracování do videoreportáže.  
Formát předání finální videoreportáže: prostřednictvím elektronického datového úložiště. 
Výstup ve formátu Full HD. 
 
Jednotlivé články a videoreportáže budou vyráběny a sdělovány veřejnosti postupně podle 
zadání Objednatele. 
 
 

3) On-line podpora microsite: 

Placená podpora (kampaň) vytvořených formátů v online komunikačních kanálech s důrazem 
na místní zacílení. 
Cíle kampaně: propagace IROP, zlepšení image IROP v regionech, podpora myšlenky „IROP 
pomáhá v každodenním životě“ prostřednictvím konkrétních projektů, doručení cíleného 
reklamního sdělení podle regionů ČR (až na úroveň měst a okresů), doručení sdělení tak, aby 
bylo relevantní pro daný region (např. propagace konkrétního projektu z daného regionu) 
Cílová skupina: široká veřejnost 15+ 
Koncept kampaně: základem bude vizuální ztvárnění rodiny, která bude v případě zpracování 
regionální varianty, nápaditě propojena s minimálně 3 různými projekty v daném regionu. 
Celkem bude vytvořeno 13 regionálních mutací (dle krajů: a 1 univerzální (viz požadavky na 
jednotlivé formáty). 
Rodina a její členové budou ztvárněni v interakci s projekty, např. využívající opravenou silnici, 
školku, jejich dům bude zateplen apod. 
 
IROP využívá dlouhodobě osvědčené komunikační motivy v podobě hexagonů, jež znázorňují 
7 oblastí podpory (piktogramy) a zároveň disponuje rozsáhlou databází fotografií. Komunikaci 
a vizuální styl IROP určuje grafický manuál, který je k dispozici na www.irop.mmr.cz 
Pro zpracování výsledné podoby komunikačních materiál je nutno dodržet: 

 Grafický manuál a dále logomanuály, jež jsou k dispozici na www.crr.cz, 

www.irop.mmr.cz, www.mmr.cz 

 Využití fotografií a textů tak, aby byla zachována dosavadní komunikační styl IROP 
(ukázky jsou k dipozici na www.crr.cz, www.irop.mmr.cz, www.mmr.cz 

 Claim: Regiony nás baví 
 Dostatečná identifikace projektu, minimálně v následující struktuře: název, výše 

podpory, region 

Koncept v podobě storyboardu bude vytvořen dle zadání Objednatele. 
Následně Poskytovatel zpracuje tento koncept do výše uvedených formátů. 
 

Součástí kampaně je také zajištění mediálního prostoru ze strany Poskytovatele (na jeho 
náklady), dle specifikace níže: 

Médium Požadovaný počet zhlédnutí 

Google display kampaň (bannery v síti Google) Min. 200 000, cílem je 650 000 

Seznam display kampaň (bannery v síti Seznam) Min. 200 000, cílem je 650 000 

Facebook display kampaň (sponzorované příspěvky, 
stories) 

Min. 100 000, cílem je 200 000 

http://www.irop.mmr.cz/
http://www.crr.cz/
http://www.irop.mmr.cz/
http://www.mmr.cz/
http://www.crr.cz/
http://www.irop.mmr.cz/
http://www.mmr.cz/
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Sponzorované pre roll animace (Youtube) Min. 10 000, cílem je 25 000 

Sponzorované pre roll animace (Facebook) Min. 5 000, cílem je 10 000 

celkem Min. 515 000, cílem je 1 535 000 

 

Poskytovatel zajistí vytvoření reklamních účtů v systémech: 
o Google Ads 
o Facebook Ads (vč. Instagramu) 
o Seznam Sklik 

Poskytovatel zpracuje na konci každého kalendářního měsíce zprávu - report obsahující 
zhodnocení průběhu placených reklam. Dodavatel ve zprávě uvede klíčové informace z 
probíhající on-line kampaně včetně doporučení na zvýšení její efektivity. 
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Příloha č. 2 smlouvy – Akceptační protokol 
Akceptační protokol  

k dílčímu plnění 
realizovanému na základě Smlouvy o zajištění služeb ze dne DD. MM. RRRR 

(bude doplněno) 
 

 
Objednatel: 
Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

státní příspěvková organizace 

se sídlem: U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice 

IČ: 04095316 

IČO: CZ04095316 

zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem, generálním ředitelem  
Oprávněná osoba: (bude doplněno) 
 
Poskytovatel: 
Foxo, s.r.o. 
se sídlem Bubenská 704/51, 170 00 Holešovice, Praha 7 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn C 126652  

zastoupena: Ing. Benjamin Hasić, jednatel 
IČO: 27921565 

DIČ: CZ27921565 

Oprávněná osoba: (bude doplněno) 
 
 
Předané plnění:   
 
 

Plnění je akceptováno bez výhrad  
 
Na základě tohoto předávacího protokolu je Poskytovatel oprávněn vystavit fakturu, kterou 
Centrum pro regionální rozvoj České republiky uhradí. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 
 
Plnění je akceptováno s výhradami 
 
Plnění neodpovídá zcela požadavkům objednatele uvedeným ve Smlouvě o zajištění služeb 
ze dne DD. MM. RRRR  
 
Zjištěné vady: 
 
Poskytovatel odstraní zjištěné vady plnění nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení 
tohoto protokolu. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 
 
Plnění je neakceptováno a vráceno k přepracování 
 



 

 
Stránka 23 z 23 

  
 

Plnění neodpovídá požadavkům objednatele uvedeným ve Smlouvě o zajištění služeb ze 
dne DD. MM. RRRR   
Zjištěné vady: 
 
Poskytovatel odstraní zjištěné vady plnění nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení 
tohoto protokolu. 
 
 
 
Podpis objednatele: 
Datum:  
 
…………………………… 
Oprávněná osoba objednatele 
 
 
Podpis poskytovatele: 
Datum: 
 
……………………………..  
Oprávněná osoba poskytovatele 
 
 
 


