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Smlouva o dílo

Vywoření mobilĺríaplikace pro městskou část Pľaha 5
včetně dodávĘ licencí a posĘytování technicképodpory

uzavÍeĺá, podle ustanovení s 2586 a násl. zákonać.89/20t2 Sb., občansĘzákoník,
v platném zĺéni(dáte ien ,,občansĘzátkonik,)

I. Smluvní stfany

1.1" obiednatet Městská část Praha 5
se síďem: náměstí 74.łĄna7387/4,PSČ150 22,Pnha5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavel RichteÍ' stafosta
ICo: 000ó3ó31
DIČ:
Bankovní spojení:
č.účtu:
(dále jen,,objedna

1.2. Zhotovitel: INVENTI Development s.r.o.
se síďem: Tábotská 940/31,140 00 Pruha4 - Nusle
zastoupená Ing.Jan l(aštuĺa,jednatel
rco 241 46 692
DIČ CZ241466g2
Bankovní spojení:

č.účtu:

(dále jen,'zhotovitel')

1.3. osoby opľávněné iednat:

!.3.1. Zaobiednatele:
ve věcech smluvních: Ing. Pavel fuchteľ, staÍosta MČPĺaha 5

ve věcech administĺativně
technicĘch:

lllllllllllľlilllil|illlllľllillillillllllllilllllilllillilllil
MC05X0@KN2A5

Bc.Jan Zeman,vedoucí

1.3.2. Za zhotovitele:
ve věcech smluvních: . J^n l(aštuľa,



I'g. Robert Kĺejča

II. Předmět smlouvy

Přeđmětem této smlouvy je:

- závazekzhotovitele:

2'1' Vytvořit pfo objednatele mobilní aplikaci včetně implementace sefveÍovéčásti mobilĺrí
aplikace na sefveflr.zhotovitele (foľmóu posĘtování hostingu) a včetněpublikace aplikace voficiálĺríchĺepositářích (viľtuálních obchoäech) op"'"čň.h systémti ios a Ándĺoid;
současně s tím posĘtnout objednateli nevýhtadní

"

^.r.př"nosite1né
užív^cíptávo li.".r." ,

neomezeným časovým tozsahem k této mobilní aplikaci
" 1.1í ."*"rové části ie 3 fázich, a to

konkĺétně:
2'7'7'Fáze 1: Modul zpńvy a upozomění; Událosđa akce; Závady; ĺJř^d a důležité

kontakry;
2'1.2. Fáze 2: Podnikatele na Pnze 5; Body zájmu; PľůvodcePrahou 5; SoS a kizové

situace;
2.7.3.Fáze 3: Rezervace; Ánkety.

Podľobná specifikace molilní aplikace a její serveľovéčásti ie uvedena v přilozeč. 1, kteĺá je
neđílnousoučástítétosmlouvy,

2'2' Rea]izovat pŕo objednatele bezpIatné zaškolenípľacovní<ůke sptávě a používáru mobilní
|Plikace v počtu (max. však 1Ó osob, v rozsah_u max. 3 hodin), .. -í.ä, teľmínua čase
dohodnuté s objednatelem,

2'3-'
.Závazek obiednatele je shoĺa specifikované plnění pievzít a zap|aĺtza nějZhotoviteli

dohodnutou cenu ďe čl.rV. tétosmlouvy.

III.Doba twání, a místo plnění předmětu smlouvy

3.1. Předmět díladle přílohy č.I bude rcaltzovánnásledovně:
3'7'7'Fáze 1: Modul zprávy a upozoĺnění; Událosđa akce; Závady; ĺJÍ^d,

^
důležitékontakty .....6 měsícůod dne nabytí íčinnostismlouvy;

3'1'2'Fáze 2: Podnikatele na Praze 5; Body zájmu;Průvodce Pľáhou 5; SoS aknzovésituace ... ...6 měsícůod ukončenífáze 1,;

3.7.3.Fáze 3: Rezervace; Ánkety. ... '..6 měsícůod ukončenífáze 2;

3'2' Předmět ďe čl.II., odst. 2.2. bud,e rcallzován nejpozději 1 měsíc po ukončenífáze 1' _ 3 na
zá|dadě objednávĘ od objednatele.

3.3. Místem plnění je síďo objednatele.

IV. Cena díla a platební podmínĘ
4.l. Cena za přeđmětplnění je stanovena následóvně:

Cena bez DPH*

1.003.200,- Kč

456.000,- Kč

Položka
Vytvoření a publikace
smlouvy

aplikace (fáze 1) ďe přílohy č.1mobilní

Vytvoření a publikace
smlouvy

(fáze 2) dle přílohy č.1mobilĺríaplikace



398.800,- Kč

Vytvoření a publikace
smlouvy

mobilní aplikace (fáze 3) ďe přílohy č. 1

*) DPH bude účtovánav sazbě platné ke dni uskutečněnízdanitelného plnění.

4.2.Ce.ny za posĘtnutí předmětu plnění ďe čl. II., bod 2.1.7 až 2.7.3. dle této sm1ouvy jsou
splatné na zälďadě vystavení daňového d,o[ađu/faktory. Zhotovitel je opĺávně' l.y.í^r.it
daňov'ý doklad na cenu uvedené části díla ďe předchoziho odstav.. po pŕedání 

^ 
př.rz"ĺ

této částí díla. Nedílnou součástí daňového dánaau/raktury bude pi"däru.í a akäeptačn
. _ pĺotokolo předání ľiedmětu plnění ďe čl' II., bod,2.1. této sÁlouvy.
4.3. Vystavený daňov'ý doklad/faktuĺa musí obsahovat veškeĺé náležitosti ďe $ 29 zákonač' 235/2004 Sb., o dani z pildané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů a informace

povinně uváděné na obchodních listinách na záHadě $ 43s občanskéio 
"áLorrĺko' 

Faktury
' budou vystaveny se splatností 30 dní ode dne jejich vyst-avení.
4'4' objednatel je opľávněn vtátltzhotouitelibez z^pl^.ěrufaktuľu, která neobsahuje náležitosti

uvedené v předchozích ustanoveních tohoto článku. objeánatel je v takoíém případě
opĺávněn, nikoliv však povinen, fakturu zhotoviteli před uplynutím äoby splatnosđ ,'ráot,
z_hotovitel je povinen fa|tuľu opĺavit n_ebo nově lryhoto..it. Ýĺácenĺm aĹ*'y se přerušuje
doba splatnosti a nová doba počná běžet znovu o'd. d'" doručení opr",...é f"ktory n.bo
nově vyhotovené faktury.

4'5' Faktury budou zasflány na adĺesu městské čásđ v listinné podobě, případně elektĺonicĘ
pĺostřednictvím emailu či datové schĺánĘ.

4.6. Dařl' z piidaĺé hodnoty bude účtována'v souladu se zákonem č. 235/2OO4 Sb., o daĺú z
přidané hodnoťy, ve zněnipozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zđarutelného plnění.

V. Předáni apIevzetí předmětu plnění

5.l. Zhotovitel se zavazuje zahá1it pĺáce spojené s předmětem plnění dle čl. II., odst. 2.1. ihnedpo podpisu smlouvy. Před akceptací uveđeného předmětu plnění Ĺ'd. zhotovitel
ptokazatelně infoĺmovat opĺávněného zástupce objednlatele o přiiĺavenosti uvedené části
díla k akceptaci. Na zál<Ladě akceptace plnění dle čl. II., odst.2.1. bude zhotovitel návazně
teallzovatplnění dle čl. II', odst. 2.2'..

5'2'o předánlapÍevzeĺ částí předmětu plnění dle čl. II., odst.2.1. bude smluvními stľanaĺni
sepsán akceptační pĺotokol, podepsaný opĺávněnými zástupci obou smluvních stÍan,
uvedenými v čl. I., odst. 1.3. této smlouvy.

VI. Ptáva a povinnosti obiednatele a zhotovitele

6'1' objednatel se za1y1uje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou k provádění
předmětu plnění ďe čl. II., odst. 2.1. - 2.2. této smlouvy. objednatel se zejméni zar^zrje
předávat zhotoviteli potřebné nebo důvodně zhotovitele,mvyĹádané infoľmace a podkladypĺo pĺováděn Íádného plnění díla včetně předán kontaktu na tÍeti osoby i předáru
požadavků na součinnost třetím o.sobám, kieĺé jsou stávajicimi dodavateli' objednatele
(například zhotoviteľ webov'ých stĺánek a ľedakčĺího systé;u zhotovitele). oo předměto

' - plnění nejsou zabttnuty případné úpĺavy systémů třetích osob.
6'2' Pokud objednatel neposĘtne dohodnuiou součinnost, nebo neposĘtne součinnost třetí

osoba na požadavek objednate|e, má zhotovitel ptávo požad,ovłt na objednateli posunutí
stanovených termínů o čas, po ktery nemohl 

"hotoĺ.it.l pÍacovat na plnění ýedmětusmlouvy.



6'3'Bez souhlasu zhotovitele není objednate| opĺávněn jaĘmkoli způsobem zasahovat do
pÍog1amového vybavení, provádět jeho změny'nebo ĺpi"ry aru jej uŁívat jnak nežv souladu
s touto smlouvou.

6'4' Zhotovite| neodpovídá za obsahovou část díla. obsahovou část se zavazuje dodat
objednatel.

6'5' Zhotovitel se zauazu)e spoĘĺacovat s objednatelem a posĘtovat mu veškeĺou nutnou
součinnost potřebnou. pro Íáđĺ,.é posĘtování 

9'1užeb 
p"ď" iéto .mlo,rlry. Zhotovitel )epovinen písemně nebo pľostřednictvím e-mailu infármovat objednateie o vešker.ých

skutečnostech, kteté jsou nebo mohou být důležité pĺo plnění tétá smlouvy, zejména ho
infoľmovat o požađavcích na součinnost.

6'6' Zhotovítel se zau'azuje zahá)it řešení případných pĺoblémů omezu1icích či znemožňujících
vPživáru mobilĺrí 1pfu:" bez zbytečného odkladu od nahlášení n.bo zjištění pľoblému.

6'7 ' 7'hotovitgl je povinen bezplatně opľavit tutéž závadu, kteľá se opětovně vysĘtn. po
ukončení servisnfü o zásahu.

YIL Zárućní podmínĘ, zaiištěni závazląl a optava závad'

7'l' Z'hotovitel poskytuje na předmět plnění ďe čl' II., odst. 2.7. zárakupo dobu 24 měsíců od
předáru' Současně se zhotovite| iavazuje' že bude zajlšt'ovat techniikou |oapo.o mobilní
aplikace a Sefveru'a hosting seťvefu po dobu tÍváLnlsmloulry po předáj a pÍevzeti čá'6
plnění ďe č1. II., odst. 2.1. pto zachovárukvality zmíněného pĺáa-cti. plnění.

7'2' Zhotovitel v ĺámci zá\W za jakost odpovídá za to, že pŕedmět pńeĺ toae v souladu stouto smlouvou a podmínkami stanovenými pĺávními přeapiry, ,äi^én^ pak odpovíđá za
shodu funkčního chování a vlastností pĺáamct" plnění, 

^ 
zä poržiíelnost pĺ"a-ěro plnění

_ pÍo úč.ł l.yplyuající z této smlouvy.
7'3' V-případě pĺoďení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy ďe Čl II v termínech ďe čl.III', odst. 3.1' m! objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smiuvní pokutu ve rýši 0,5%

(slovy: pět desetin procenta) z ceny pł.a-ěto plnění bez DPH ,^ u^zai i zapolaý'd,en
pĺoďení (pĺo část plnění dle čl. II., boä 2.1' je cJna odpovída1ící čásĺplnění ĺ.gśs.ooó,- Ke
bez DPH).

7'4' Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné ,ýrry objednatele
k úhĺadě.

7'5' objednate| má ptávo na náhtadu škody v plné wýši vzniklé poľušením povinnosti, ke
kteĺému se smluvní pokuta vztahuje.

7 '6' Zaplacení smluvní pokuťy nezbavuje zhotovitele povinnosđ sp|ĺit závazek utvĺzený smluvní
pokutou.

7 '7 ' Zhotovitel se zavazuje odstĺaňovat poruchy a závady vzniklé při pĺovozu mobilĺrí ap1ikace, a
to na zákLadě jejich nahlášení objednatelem zhotoviteü prostřednicwím opĺávněné osoby
objednatele. ZhotoviteL se zavazuje, že musí odstĺanit iár^đy d,o 24 hodi' od nahlášení
závady obj ednatelem zhotoviteli.

7'8'Zhotovitel se zavazuje' že závada bude odstaněna nejpozději do 48 hodin od nahlášení
závady' V případě, že závadu nelze odsttanit, nebo ji nebe odstĺanit ve lhůtě poďe věty
první, je zhotovitel povinen neodkladně dohodnout s objednatelem náhradní způsob řešení
střežení tak, aby byl v minimáln miÍe dotčen pÍovoz mobílní aplikace'

7'9' Smluvní pokuta za ptodlenl zhotovitele s odstľaněním závađy nebo drobných nedodělků v
teľmínech dohodnuých v přeđchozím ustanovení této smlouvy činí 500,- I(i denně zakaždý
započaý den ptoďení až do dne,kdy závada nebo nedodělky budou odstĺaněny ve pĺospěch
objednatele.



VIII. Náhrada škody

8'1' Zhotovitel odpovídá. v plné ýši z1 veškeĺé škody způsobené objednateli porušením
p_ovinností vyp\yvajicich ze smlouvy či pľávních předpisů. Zhotovitel odpovídá iejména za
škođy způsobené porušením ustanovenĹtéto smlouvy, st"ay způsobené ii"ý- pĺotipĺávním

^ - 9inem a škody vzniklé v důsledku vadného plnění.
8'2.Jakákolivustanovenýkajícíseomezenívyšečidruhu nábtadyškodysenepřipouští.
8'3' Povinnosti k náhĺadě škody se zhotovitel zprostí, pokud 

''roohá., , ,r.'t"no.1r".rím s 2913
odst' 2' občanského zákonfi<u ptokáž.e, ?: .^ ve splnění povinnosti poďe této sĺilouvy
zabránjfa mímoÍádná a nepředvíd atelná pÍekážka, rrn1Üá nez'á..isle na jeho vuli.

8'4' Zhotovitel před podpisem této smlouvy předal objednateli kopii pojistné smlouvy, jejtnž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosđ s pĺováděáĺ- j.no
podnikatelské činnosti ve v'ýši horní hľanice pojistného plnění minimálně i.ooo.ooo I(č najednu pojistnou událost' Zhotovĺtelje povinen mít v účńnosti pojistnou smlouvu po celou
dobu posĘ továni předmětu plnění.

IX.Tľvání a ukončení smlouvy

9'1' Smiuvní vztah lze uk9nčit písemnou dohodou smluvních stĺan, ýlovědí kteľék o|lv ze
smluvních stľan bez udárľ. důvodu s v'.ipovědní lhůtou 2 (dva) -ě.i.", která začĺná běžetpĺvní den následujícího měsíce po doručení v.ýpověď dľuhé smluvní sttaně' a dalšími

_ způsoby stanovenými občanským zákoníkem.
9'2' S_Tluvní StÍany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě a

dáIe z důvodů uvedených v zákoně, zejméĺav přípajě podstatného po-š"oí sm1ouvy.
9'3' Za podstatné porušení smlouvy zhotovitele-, L*e je äůvodem pĺá odstoupení smlouvy ze

StÍany objednatele, se považuje porušení povinností zhotovitele, kieľé nebudä odstĺaněno ani
do 10 kalendářních dní od doručení písemné ,ýr"y objednatele.

9'4' Odstoupení od této smlouvy m,''í byt pĺ'á-"e a skončí dnem doručení oznámeni o
_ odstoupení od smlouvy dľuhé smluvní sttaně, nebo dnem uvedeným v oznámeni.
9'5' V případě odstoupení poďe odst. 9.3. tohoto článku má objednaĺel (aomě jiného) nát'ok na

náhĺadu škody a na náhtadu pľokazatelných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti se
zajištěním náhradního plnění.

9'6' Odstoupení od této smlouvy či iiné ukončení smluvnfüo vztahu založeného touto smlouvou
se nedoýká pľáva na zap|aceni smluvní pokuĘ nebo úľoku z ptoďení, pokud již dospěl,
ptáva na náhĺadu škody vzniklé z porotení śĺilrvní po'ĺrirrnorti anl ,1Lanan, které má
r'zhledem ke své pov,'ze zav^zov^t stľány i po odstoupení od smlouvy.

X. Závětečná ustanovení

10'1' Tato smlouva nabyvá platnosti dnem jejfto podpisu oběma smluvními stľanami a účinnosti
dnem jejlho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zv|áštruch
podmínkách účinnosti některych smluv, uveřejňování těchto smluv a o registĺu smluv,
platném znění

19'?' 1d:"ní stĺany v'ýslovně souhlasí s tím, aby tato smlouv abylaveřejně přísťupná.
!0^'3.' ?ľěny a doplňĘ této smlou',7lze pĺovésipouze foĺmou písemných 3ísto..änycĺ dodatků.
10'4' V případě, že by se někteľé ustanovení této smlouvy stalo neplatné či neúčinné,

nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních čáStí smlouvy. S1,,1uvni



stťany se ho z.avaallií po vzájemÍIé-dohodě nahĺadit iĺ'ý- ustanovením, b|ížícímse s'qým
obsahem nejvíce účeluneplatného čineúčinnéhoustanovení.

10'5' Smluvni vztahy v'ýslovně neupĺavenétouto smlouvou, nebo upravené jen částečně,se říđí
příďušnými ustanoveními občanskéhozákoníku, popř. autorského zákona.

10'6' Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopi'".ľ'^' platností oľiginálu, z nlchž zhotovitel
o'b&žijeden (1) stejnopis a objednatel obdĺžíčtyři (4) stejnopisy.

.-

10'7' Smluvní stÍany v'ýslovně souhlasí s tím, aby tatZ.ojo"á byb'zveřejĺěna v tegistru smluv
za pođmínekzákonač.340/2015 Sb., o zvláštníchpodmínkách účinnostiněkteľ'ých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o ĺegistĺusmluv, ,. riě-pozdějších předpisů, do 30 dnůode
dne podpisu smlouvy poslední smluvní stÍanou' nejpozději do 3 měsícůode dne podpisu
smlouvy' Smluvní stÍany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajůve smlouvě , ktetá
bude zveřejněna v ĺegistľusmluv poďe věty první. Smluvní .t"'y pĺohlašují,že
skutečnosti obsaženéve smlouvě nepovažujíza obchođnítajemství ve smyslu s 504
občanskéhozákon:ku a udělují svolení k jejich užitía zveřejnění beŻ stanovení jaĘcĹkoüv
dalšíchpodmínek.

10'8' Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zákoĺa č.131/2000 Sb., o hlavním městě
Ptaze, ve znění pozdějšíchpředpisů, potvĺzuje, žebyly splněny podmínĘpro platnost
pĺávníhojednán městské části Pľaha 5, a to usnesením nirĺe t.'si/nza/2117 ze dne 20.
12.2017.

10'9' Nedílnou součástítéto smlouvy je příIoha č.1 - Specifikace dila z posĘtování technické
podpory.

1 0 -01- 2Ü18 Q,ł'zcĺ<V Pľaze dne V dne



]-. obecné poŽadavky

Dodavate| nabídne svůj návrh řešeníaplikace a jejífunkčnosti, ktený bude v souladu s níže uvedenými
požadavky. obecným požadavkem na řešení, a tedy i grafickou úpravu a nabídnuté funkce, je zábavná
a uživatelsky přívětivá aplikace, která obyvatelů Prahy 5 nabídne oprotiwebovým stránkám něco navíc'

1.L. off-line režim
Pokud to u daného modulu aplikace dává smysl, pak modul umožňuje offline režim. V offlĺne režimu
aplĺkace ukládá všechna načtená data pro daný modul a dále přĺ každém spuštění aplĺkace stahuje
veškerý nově dostupný obsah. Synchronizace s APl (Aplikační server) probíhá rozdílově tzn. jsou

stažena jen nově dostupná data od předchozí aktualizace. V případě, že aplikace nemá žádná data
stažena (nová instalace či smazaná data aplĺkace), jsou stažena data 30 dnístará. Všechna uložená data
v aplikacije možno kdykolĺv smazat v nastavení aplikace.

1'.2. P ožadavky na dodavatelskou či nnost
Dodavatel v úvodu projektu provede analýzu požadavků na aplikaci.

1.3. Distribuce a plikace
Aplikace podporuje operační systém Android a ĺoS a je umístěna v Google Play a Apple Store pod
účtem MČ Praha 5.

1.4.lntegrace s dalšími systémy
Serverová část aplikace obsahuje komunĺkační rozhranítypu Rest APl pro napojenídalších aplikacĺ či
systémů provozovaných na Mč Praha 5. Dále serverová část periodicky importuje data z redakčního
systému pro správu webových stránek a případně dalších systémů a aplikací potřebných pro ĺmport a
aktualizaci dat v aplikaci.

1.5. Grafika
Aplikace je v souladu s grafickým manuálem jednotlivých mobilních platforem s ohledem na grafický
manuál Mč Praha 5'

]..6. Autentifikace a autorizace uživatele
V aplikaci se uživatel autorizuje pomocí unikátního ĺdentifikátoru mobilního zaŕízení. Další autorizace
nenínutně požadovaná. Pokud to u daného modulu aplikace dává smysl, musí uživatel zadat ĺnformace
jako je jméno a příjmení, emaĺl, telefon či adresa.
Admĺnĺstrační část a portál vyžaduje autorizaci uživatele a umožňuje přidělení požadovaných rolí
oprávnění k použĺtí aplikace/modulu.

]..7. Sociálnísítě
Aplikace umoŽňuje sdílet odkaz na obsah v aplikacĺ na sociální sítě (Facebook, Twitter)' Aplikace pro
tuto funkčnost bude využívat nativních rlčtů sociální sítív zaŕízení uživatele. Pokud uživatel nemá tyto
účty k dispozici, možnost sdílení bude skrytá.

1-.8. Opensource
Aplikace bude vyvíjena s maxĺmálním užitím opensource nástrojů a aplikací.

1'.9.Zdrojové kódy a licence
Součástídodávky budou zdrojové kódy aplikace a licence k neomezenému užívání, úpravě a dĺstribuce
aplikace.
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L.10. Dokumentace
Součástí dodávky bude uživatelská a technická dokumentace aplikace

2. Moduly aplĺkace

Aplikace je navržena modulově a umožňuje postupně přidávat další funkčnosti, aniž by bylo nutné
aplikaci vyvíjet znovu. Kapitola obsahuje seznam požadovaných modulů rozdělených do třech fází
dodání. Práce na dalšífázi budou zahájeny až po akceptaci fáze předchozí. Zadavatel má právo zastavit
v'ývoj další fáze bez udání důvodu a tím dále ve v'ivoji aplikace nepokračovat. Zadavatel má právo
změny pořadí vývoje modulů'

Ve fázi 1 budou integrovány požadavky uvedené v kap. obecné požadavky a aplĺkace bude splňovat
požadavky uvedené v kap. Analýza a reporting a Technická specifikace.

2.].. Modul zprávy a upozorněnĺ (fáze 1)
Aplikace ze serveru přijímá notifĺkace a zprávy (Push), které zobrazuje na displeji telefonu, ĺ když právě
není aplikace aktivní. Počet nepřečtených zpráv/upozornění se zobrazuje u ikony aplikace.
Aktivace/deaktĺvace zobrazenídaného typu zprávy je možná v nastaveníaplikace. Uživatel u něktených
typů zpráv může vypnout upozornění např. nastavením zájmové oblasti (místa na mapě + ? km) čĺ
odhlášením daného typu. zprávy' Základní typy zpráv jsou:

. krĺzové zprávy z MČ,

. cílené zprávy z Mč,

. upozornění na nově zveřejněný článek, aktualitu čĺ událost zveřejněnou na webu MČ Praha 5,

. upozornění na blokové čĺštění čĺjĺná omezení,

. upozornění na přistavení kontejneru na velkokapacitníodpad,

. upozornění na plánovanou událost či akci na Praze 5 (vĺz modul události a akce),

. upozornění na blížící se termín rezervace.

r atd.

Zprávy/upozornění jsou přístupné z hlavní obrazovky aplikace' Serverová část aplikace poskytuje
rozhraní pro vytváření a odesílání zpráv/upozornění a integraci se systémy Mč Praha 5, zejména
webové stránky úřadu. Zprávy a upozornění obsahují odkaz na p|nou verzi zprávy na webových
stránkách úřadu. Pokud užĺvatel nepovolí notifikace na systémové úrovnĺ, nebo je má vypnuté v
nastavení aplikace, bude na toto upozorněn jednu za 30 dní.

Možnost zaslat zprávu budou mít jen užĺvatelé dané role, přičemž odeslané zprávy budou ukládány do
historie s identifikací odesílatele.

2.2.UdáIosti a akce (fáze 1)
Modul nabízíseznam plánovaných událostía akcí pořádaných MČ Praha 5, případně dalšími osobamĺ
čĺ organĺzacemi. Akce a událostije možné filtrovat dle typu. Detail akce/události obsahuje text, malý
obrázek, případně odkaz na událost/akci na webových stránkách Mč a její přílohu. Detail akce
umožňuje zobrazení místa konánína mapě telefonu a přidat upozorněnína akci do kalendáře telefonu.
Události a akce jsou získávány z redakčního systému webových stránek úřadu.

2.3,Závady (fáze 1)
Modul, ktený umožňuje užĺvatelĺ zaslat na úřad upozornění o zjĺštěné závadě na majetku MČ a rjzemí
Prahy 5 (nepořádek, ponĺčené lavičky, zlomená větev stromu...). Detail zadání závady obsahuje krátký



fotografii (přímo pořízenou nebo vybranou již z existujících), typ závady a lokaci získanou
GPS telefonu či manuálně vybra nou na mapě. 7ávadaje zaslána na zodpovědné odděleníMČ
kde k tomu pověřená osoba(y) v portálu správy nahlášených závad tuto závadu klasifĺkuje, tzn

zhodnotí zda nahlášená závada spadá pod řešení MČ Praha 5 či pod ji né organizace, jako je TSK či
městská policie. Klasifĺkovaná závada spadající pod zodpovědnost Mč Praha 5 je dále předána na
dodavatelskou fĺrmu k řešení. Záva da, která příslušíjiné organizaci, je uzavřena se zasláním informace,
že tato závada musí být řešena příslušnou orga nĺzací. Duplicitní závady lze sdružovat tak, aby ĺnformace
o řešení byly poskytovány společně. o nově založených závad ách je informován zodpovědný pracovník
emailem' V průběhu řešeníkonkrétní závady je uživatel informován o stavu nahlášené závady pomocí
emaĺlu případně push notifika

Náhled procesu komunikace

@ oro MČ PRAHAs

OK wřešeno @

ce

Zadavatel
závady pro TSK' Mą HMą ''.

PracovnÍ
ĺrłČ ps NOK

Dodavatel
služeb

1 - zadání závady zadavatelem a zaslání informace zodpovědným pracovníkům Mč Praha 5.2 - klasifikace závady - patřĹli Mč Praha 5 proběhne prebenĺ na dodavatele sluŽeb; patřĹli jiné
organizaci' např' TSK, MP, atd. je provedeno uzavřenízávady se zasláním informace, koho má zadavatelkontaktovat.
3 - uzavření závady dodavatelem služeb a zaslání informace zodpovědným pracovníkt1m MČ Praha 5.4 _valĺdace vyřešení závady zodpovědným pracovníkem MČ Praha 5, je-li závada vyřešena dostatečně,je zaslána informace o ukončení zadavateli, nenĹli závada vyřešena dostatečně, vrací se zpět nadodavatele služeb'

2'4.ÚYad a důležité kontakty (fáze 1')
Modul, který umožňuje uživateli rychle získat základní kontaktní informace úřadu MČ Praha 5 smožností přímého zavolání či posláníemailu.

2.5. Podnikatelé na Praze 5 (fáze 2)
Modul databáze živnostníků a podniků na Praze 5 s možností fĺltrace podle lokality a zaměření. Ukaždého záznamu budou k dispozici kontaktní údaje, popis a otevírací doba' Detaĺl umoŽní zobrazeníadresy na mapě. Data jsou získávány z aplikace podnikatelů a žĺvnostníků MČ Praha 5(http://obchodvsluzbv. pra ha5.czl) pomocí připraveného RestAPl.

2.6. Body zájmu (fáze 2)
Modul obsahující databázi zájmových bodů (školy, hřiště, památka, kulturní a sportovní zařízení,sběrné dvory a místa tříděného odpadu, velkoobjemové koniejnery) s možnostífiltrace podle typu alokalĺty' Detail zájmového bodu umožňuje zobrazení na mapě a navigacĺ k danému bodu. Data jsou
získávány pomocí rozhraní RestAPl z redakčního systému webových stránek úřadu čijiného systémuvčetně využití open dat lPR (lnstitut plánování a roivoJe hl. m. Prahy), který tato data obsahuje, jako je
např. systém KsVsK (Komplexní systém pro nakládánís komunálním odpadem).

2.7.PrŮvodce Prahou 5 (fáze 2)
Tematické trasy a interaktivních výlety nabízíobčanům a turistům mobilního průvodce po zajímavýchmístech či naučných stezkách na Praze 5 s možností podpory lokálních podnikatelů. Serverová část



rozhraní pro VytVáření a úpravu databáze zájmových bodů a tematických tras a
ů na Praze 5 a je integrována na systémy MČ

8.5oS a krizové situace (f áze 2)
2

obsahující kontakty pro krizovou komunikacĺ _ zzs, policie, HZS, městská polĺcie, vč ps a
krizových sĺtuací uál "Co dělat v krizové situaci". Uživatel může přímo kontaktovats man

ho strážníka MP, kteý má na starosti okrsek, ve kterém se uživatel nachází. Serverová část
ce poskYtuje rozhra ní pro správu ĺnformací nebo jsou informace získávány z redakčního systému

stránek úřadu.

2.9.Rezervace (fáze 3)

Modulaplĺkace, ktený podporuje rezervace na úřad pro všechny agendy dostupné pomocí integračního
rozhraní rezervačního systému městské části provozovaného na webových stránkách vČ. po J,iocru .
potvrzení termínu je založena událost v mobilní kalendáři.

2.I0. Ankety (fáze 3)
Modul obsahující seznam právě probíhajících anket s možností účasti uživatelů. Ankety jsou získávány
z redakčního systému webových stránek úřadu, případně z vlastního administračního rozhraní.

3. Analýza a reporting

Aplĺkace je napojena na takový systém, ktený umožňuje sbíránídat o používání aplikace uživateli a sbírá
data o aktivĺtě uživatelů s ohledem na obsah - čtení článku, zobrazení události či zprávy, uložení
událostĺ do kalendáře, atd. Z těchto dat umožňuje vytvářet reporty'

4. Technická specifikace
4.1. Mobilníaplikace

Platformy
Aplikace bude ĺmplementována jako nativní na platformách ioS a Android pro mobilní telefony.

Verze OS
. ioS: 9.0 a novější
. Android; 4.4 a novější

Do budoucna požadujeme podporu pro Verze pokąŕvající vždy alespo řl8o%užĺvatelů dané platformy.

Bezpečnost
Mobilní aplikace komunikuje se serverem pomocíšifrovaného protokolu a během komunikace mezi
serverem a mobilníaplikacíje zjištěna ĺntegrita a důvěrnost přenášených a stahovaných dat'

Velikost aplikace
Aplikace by měla dosahovat maximálnívelikosti 50 MB instalačního balíčku.

4.2. Aplikačníserver

Serverová část poskytuje

. webové rozhraníaplikace a jejích modulů autentizovaným uživatelům,. správu uživatelů a rolí,
o Rest APl rozhraní pro integraci se systémy provozovaných na MČ Praze 5,. rozhraní pro správu importů z jiných systému'



. odesílání zpráv do mobilníaplikace a na emait,. komunĺkace vždy probíhá pomocí šifrovaného spojení.

Serverová část umožňuje

o pľovoZ na serverech Mč Praha 5,
o zálohování databáze a aplikačního serveru,. vytvoření DR procedury pro obnovu po havárii,o pľoVoZovat prostředí TEST pro testování a v'ývoj nových verzí aplikace a prostředí PR9D pro

produkční provoz.

5. Služby dodavatele po nasazeníaplĺkace do produkce
Dodavatel po nasazení aplikace do produkce poskytne tyto služby:

. podporu a aktivní účast během propagace aplikace,e technická a vývojová podpora aplikace po tetefonu a e-mailu,. správa zveřejněné aplikace v mobilních obchodech,o přípravu reportů a statistik o staženía používání aplikace,. školení interních uživatelů aplikace (MČ, partneři a externí organizace).


