
Objednatel prohlasuje, že:

— je právnickou osobou řád

0 splňuje veškeré podmínk

řádně plnit závazky v nl o

.

Zhotovitel prohlašuje, ze:

o je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu,

— splňuje veškere podminky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a

řádně plnit závazky v nl obsažené, a

v ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu neni vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje

Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat.

Objednatel jako veřejný zadavatel provedl poptávku na veřejnou zakázku, zadávanou mimo rezim zakona c.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platnem znění (dále jen „ZZVZ"). Zhotovitel podal závaznou

nabídku na předmětnou poptávku a tato byla objednatelem vybrána na základě stanoveného hodnoticlho

kritéria jako nabídka nejvýhodnější.

SMLOUVA o oí|.o

NA ZPRACOVÁNÍ VIDEOSPOTU

uzavřená níže uvedeného dne, mě e a roku dle š 2586 a násl. zákona č 89/2012 Sb., občanský zákonlk v platném

a úcinném znení (dále jen 0.1. )

(dále jen ,Smlouva")

Operátor ICT, a.s.

Sldlo: Delnická 213/12, Praha 7

Zastoupené: Michalem Fišerem, MBA,

Bc. Petrou Burdovou, mls

Ve věcech technického plnění: Dominika Czyzová, mob.

učo: 027 95 231

DIČ: CZ02795281

Bankovní spojení:

Člslo účtu:

zapsaná v Obchodním rejstříku ve

(dále jen „0bjednatel" nebo „SpoIečnost")

CTECH s.r.o.

Sídlo: Michelská 29/6, Praha 4, 140 00

Zastoupené: Miloš Čihák, jednatel

Ve věcech technického plnění: Michal Prunar

IČO: 26494183

DIČ: CZ26494183

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany" nebo samostatně jako „smluvní strana")

PREAMBULE

ně založenou a existujici podle právního řádu České republiky, a

y a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a

bsažené.

— Holešovice, 170 00

předsedou představenstva

topředsedou představenstva

+420 604 296 768

soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676
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PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli na svůj náklad a nebezpečí zpracovat videospot o

délce 1,5 minuty k Datové platformě a virtualizaci Prahy, a to v rozsahu a za podmínek touto Smlouvou

dále stanovených (dále je „Dílo") a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou

cenu za Dílo.

PODMÍNKY, DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Smluvní strany prohlašuji, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede Dílo a s

potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba. Zhotovitel bude při

plnění povinností dle této Smlouvy postupovat vsouladu stouto Smlouvou a příslušnými právními

předpisy, které se k provedeni Díla přímo či nepřímo vztahují.

K dosažení účelu této Smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně si poskytovat potřebné informace

a nezbytnou součinnost.

Dílo bude provedeno a předáno nejpozději do 37 kalendářních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy.

Místo plnění: území hlavního města Prahy.

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli podklady, materiály či informace nezbytné k řádnému

provedení Díla bez zbytečného odkladu od nabytí účinnosti této Smlouvy, v rozsahu dle návrhu scénáře,

který je nedílnou součásti této Smlouvy jako její Příloha č. 1. Veškeré podklady se Objednatel zavazuje

předat Zhotoviteli primárně v elektronické podobě. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu na

podkladech a věcech předaných Objednatelem k provedení Díla, a to až do předání Díla; po tuto dobu

vlastníkem podkladů nadále zůstává Objednatel.

Zhotovitel je povinen zajistit samostatně a na své náklady ostatní podklady a materiály nutné k realizaci

Díla. Objednatel se zavazuje poskytovat součinnost při zajištění těchto podkladů
a materiálů.

Výstupem Dílaje videospot ve formátech zejména '.avi, '.mp4, předaný na nosiči dat, a dalšídokumenty

v náležitostech dle Příloh k této Smlouvě.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Mezi Objednatelem a zhotovitelem dojde k předáni a převzetí Díla. O předání a převzetí Díla bude mezi

smluvními stranami sepsán písemný předávací protokol. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech

(3) stejnopisech, přičemž jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě (2) vyhotovení Objednatel.

Nedílnou součástí předávacího protokolu budou:

3.1.1 Identifikační údaje smluvních stran;

3.1.2 Popis Díla, jež je předmětem předání a převzetí;

3.1.3 Prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá nebo nepřejímá;

3.1.4 Popis případných vad Díla spolu se lhůtami pro jejich odstranění a důsledky nepřevzetí Díla;

3.1.5 Datum podpisu protokolu o předání a převzetí Díla;

3.1.6 Podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany;

3.1.7 Datum podpisu Protokolu je dnem uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Bez doložení shora uvedených dokladů nelze Dílo dle této Smlouvy předat.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za Dilo je sjednána ve výši 200 000; Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých) bez DPH Zhotovitel je

oprávněn k ceně Díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dálejen „ZDPH"), a to ke dni uskutečnění zdanitelného

plnění (dále jen „DUZP"). DUZP se rozumí den převzetí Díla. Cena dle této Smlouvy je stanovena jako



4.3

4.6

4.7

4.8

maximální aneprekročitelná a obsahuje veškeré nutné náklady křádnému provedení Díla včetně

nákladu souvisejících. Cena je stanovena s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu

ceské meny k zahraničním m'nam. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel neposkytuje zálohy na

cenu Díla.

Cena Díla bude Objednatelem hrazena bankovním převodem na bankovní účet Zhotovitele, na základě

daňového dokladu vystaveného v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění, a to nejdříve

po protokolárním předání a převzetí Díla dle odst. 3.1 této Smlouvy. Protokol o předání a převzetí Díla

tvoří nedílnou součást daňového dokladu.

Splatnost daňového dokladu dle této Smlouvy se sjednává na třicet (30) dnů ode dne doručení

Objednatelí. Nebude-li daňový doklad obsahovat výše uvedené náležitosti nebo bude obsahovat údaje

chybné, je Objednatel oprávnen vrátit jej Zhotoviteli k opravě bez jeho úhrady, aniž se tím dostane

do prodlení s úhradou příslušne cástky V takovém případě lhuta splatnosti počíná běžet znovu ode dne

doručení opraveného daňového dokladu.

Uhradou ceny se pro účely této Smlouvy rozumí den, kdy byla finanční částka odepsána z bankovního

účtu Objednatele ve prospěch učtu Zhotovitele.

Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelem hrazeny na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví

této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený ve fakture je jeho účtem, který je

správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. 5 96 zákona o DPH.

Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se

zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje

se Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o takové změně. Vzhledem

k tomu, že dle ust. š 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění

tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti

em na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem

m umožňujícím dálkový přístup, provede Objednatel úhradu ceny Díla pouze

eřejněným ve smyslu ust. š 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet

tovitel požaduje provést úhradu ceny Díla, není zveřejněným účtem, není

u ceny Díla na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení

a straně Objednatele.

nebezpečí změny okolností ve smyslu š 1765 odst. 2 o.z.

UVNÍCH STRAN

ími stranami bude k výlučně, prostřednictvím

h osob:

udou Objednatele z
této Smlouvy:

Telefo

za nezaplacenou daň z

bezhotovostním převod

daně zveřejněn způsobe

na účet, který je účtem zv

Zhotovitele, na který Zho

Objednatel povinen úhrad

se zaplacením ceny Díla n

Zhotovitel na sebe přebírá

OPRÁVNĚNÉ osoav SML

Komunikace mezi smluvn probíhat zejména, nikoli vša

následujících oprávněnýc

Oprávněné osoby, které b astupovat v souvislosti s plněním

Jméno a příjmení n E mail

Oprávněné osoby, které budou Zhotovitele zastupovat v souvislosti s plněním této Smlouvy:

Jméno a příjmení Telefon E-mail
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8.5

Změna oprávněných osob bude provedena písemným oznámením druhé smluvní straně bez nutnosti

uzavírání dodatku ke Smlouvě.

Všechna oznámení, která se vztahují k plnění této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé smluvní

straně doručena v listinné podobě na adresu jejího sídla nebo velektronické podobě na e-mailovou

adresu uvedenou u oprávněných osob; oznámení v elektronické podobě je Dodavatel povinen odesílat

Objednateli na všechny uvedené e-mailové adresy oprávněných osob.

SMLUVNÍ POKUTY A ODPOVĚDNOST ZA škoou

V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla vtermínu dle odst. 2.3 této Smlouvy je Zhotovitel

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla bez DPH dle odst. 4.1 Smlouvy, a

to za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokutu dle tohoto článku Smlouvyje Zhotovitel povinen zaplatit nezávisle na tom, zda a vjaké

výší vznikne Objednateli škoda. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok Objednatele na náhradu

škody vzniklé porušením povinností Zhotovitele z této Smlouvy.

Při prodlení s úhradou ceny dle Smlouvy je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok

z prodlení.

Smluvní pokuty budou splatné ve lhůtě patnáct (30) kalendářních dnů po doručení výzvy k jejich

zaplacení.

Smluvní strany činí nespornou výši sjednaných smluvních pokut a považují ji za zcela přiměřenou

aoprávněnou co do sjednané výše zejména s přihlédnutím k účelu a významu této Smlouvy

pro Objednatele.

PRÁVO k UŽITÍ AUTORSKÉHO DÍLA

Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva Dílo užít licenci, a to dnem jeho

předání podle této Smlouvy. Tato licence je neomezená co do množství, rozsahu, času a území a

Zhotovitelji poskytujejako licenci výhradní a na dobu neurčitou. Licenční odměna jejiž započtena v ceně

dle čl. 4 této Smlouvy.

Zhotovitel odpovídá Objednateli za bezvadnost práv nabytých touto Smlouvou, zejména za to, že užitím

Díla nedojde k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani kjinému porušení právních předpisů.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době předání.

Objednateli plynou z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla nároky na:

8.2.1 odstranění vady opravou;

8.2.2 přiměřenou slevu z ceny Díla, jestliže je vada neodstranitelná.

Volba mezi nároky uvedenými v předchozí větě za jakýchkoli okolností náleží Objednateli.

Zhotovitel nenese odpovědnost za vady Díla vzniklé zaviněním Objednatele nebo třetích osob.

Zhotovitel dále neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím nevhodných pokynů

Objednatele.

Zhotovitel nenese odpovědnost za vady Díla, k nimž došlo v důsledku úprav, doplňků nebo změn Díla

provedených Objednatelem nebo třetí osobou.

UKONČENÍ SMLOUVY



9,1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech podstatného porušení Smlouvy

Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem se považuje prodlení s předáním díla o více

než pět (5) dnů.

9.2 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé

smluvní straně.

9.3 Zhotovitel je povinen vrátit Objednateli do pěti (5) kalendářních dnů ode dne ukončení Smlouvy veškeré

informace a podklady, které mu byly v souvislosti s plněním Smlouvy poskytnuty Objednatelem nebo

třetími osobami, nedohodnou-li se smluvní stranyjinak.

1o. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

10.1 Zhotovitel je na základě š 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

a ozměně některých zákonů (zákon ofinanční kontrole), vplatněm znění osobou povinnou

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že na osobu povinnou

spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu. Zhotovitel se dále

zavazuje zajistit splnění této povinnosti u svých případných poddodavatelů.

10.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli potřebnou součinnost. Zhotovitel bere na vědomí

povinnosti Objednatele zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a jinými obecně závaznými normami, a to

způsobem, jenž vyplývá z uvedených předpisů či o němž rozhodne Objednatel.

10.3 Zhotovitel je oprávněn přenést svoje práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu pouze

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Ustanovení š 1879 o.z. se nepoužije.

10.4 Vyžaduje-li tato Smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou formu, tato

není zachována, je-li jednáni učiněno elektronickými či jinými technickými prostředky (např.
email, fax).

10.5 Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této Smlouvy neovlivní

vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. vpřípadě, že by jakékoli

ujednání této Smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit

jednání avco možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů

obsažených vtakovém ujednání této Smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti

pozbyla.

10.6 Tato Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platnosti originálu, přičemž Zhotovitel a

Objednatel obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

10.7 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti

Smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,

ve znění pozdějších předpisů, a uzavírá se na dobu určitou do doby splnění Díla.

10.8 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemně vpodobě dodatku ke smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak,

přičemž smluvní strany výslovně vylučují jiné způsoby či formy změny této Smlouvy. Za písemnou formu

se pro tento účel nepovažuje jednání učiněné elektronickými
či jinými technickými prostředky (e-mail,

fax). Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této Smlouvy z důvodu nedodržení formy

kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.

10.9 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany

měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesrní

být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné

ze smluvních stran.

10.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 — Návrh scénáře



11.12

Příloha č. 2 Specifikace předmětu Díla dle poptávkového řízení

Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se kjejímu

plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné

vůle.



ÝGOLEMIO

Nová datová

platforma
hlavního města

(a © L E . u © g „vll/il. a“

„a
č. 1 - Návrh scénáře



ÝGOLEMIO

Scénářspotu

GO LE M l O— Ve všech obrazech logo Smart

Prague a logo Praha (inverzní),

' Umístění: vpravo dole podle
logomanuálu Prahy

— Stopáž: 1,30

Povinné prvky

llllll“ Ě
'

Příloha č. 1 - Návrh scénáře
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l.Slide (3-55)

Použité prvky:

a) logo Smart Prague

b) logo Golernio

c) claim: Datová platforma hlavniho

města Prahy

d) logo Prahy

Příloha č. 1 - Návrh scénáře

a)

přetístavtije

b)



ÝGOLEMIO

2. Slide (5 — 15s)

Plynulý přechod loga Golemio a claimu

z puvodniho snímku.

Znázornit pohyb dat v siluetě Prahy — změna

barev, číslic z O na 1...

Použité prvky:

a) logo Golemio + c

b) silueta Prahy z bi

c) logo SP + Praha

m scénáře

laim

nárního kódu



Kde se berou data?

Parkomaty, soukromá parkoviště
Sčítače lidí, ckylistů, aut — senzory (stav dopravy, průchody lidí- zaplněnost, dopravní

kamery)

Existující informační systémy — statistiky, databáze

Smart cities — koše, carsharing, lampy, lavičky, semafory

Sharing economy platformy (ubytování, taxislužby....)
MHD - polohy vozů, jízdní řády, výluky a odstávky

Mobilní aplikace (OICT, prahounakole.cz, parkování)

ÉGOLEMIO

3.S|ide (15-2

Vizual barevně 2 použit

Použite prvky:

a) znak G

b) zdroje dat — viz k

c) logo SP + Praha

znázorněn pohyb- od koho a co proudí do G

Os) —Zdroje dat

é prezentace, ukázka:

Příloha č. 1 - Návrh scénáře

ompletní výčet

llllllllg



ÝGOLEMIO

4. Slide (ZO — 27s) — Co se u nás děje s daty

Viz inspirace z
, stopáž : 47 — 57s n)

Použité prvky:

a) logo Golemio + cl

b) Transformace da

(trojúhelníčky, o

> převod na jedn

c) logo SP + Praha

aim

t- inspirace viz vídeo

bdélníčky, čtverečky

otný tvar)

v
scénáře



ÚGOLEMIO

5. Slide (27 — 32s) — Open data

VlZ,Llal v barvách Golemio z použité prezentace,
ukazka:

Použite prvky:
a) logo Golemio + cla“

b) Kam data poskytuj
c) logo SP + Praha

znázorněn pohyb — proud

jednotlivým subjektům

DATOVÁ

PLATFORMA

HMP

.o.-m-

.....

nun-_-

Příloha č. 1 - Návrh scénáře

im

eme víz kompletni vyčet

dat proudící

%

w



Ochrana dat

Různé úrovně přístupu — kritická data zpřístupněna pouze relevantním uživatelům

(MHMP, IZS, dané organizace) samozřejmě za dodržení standardních bezpečnostních

pravidel.

Anonymizace dat- dodržování ochrany osobních údajů

ÝGOLEMIO

6. Slide (32 — 35s) — Ochrana dat

Různé úrovně přístupu — kritická data zpřístupněna pouze

relevantním uživatelům (MHMP, lZS, dané organizace)

samozřejmě za dodržení standardních bezpečnostních

pravidel.

Anonymizace dat- dodržování ochrany osobnich údajů

Použité prvky:

a) logo Golemio + cl

c) logo SP + Praha

h scénáře
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Use-cases

Kde můžu právě ted' zaparkovat?
Kde se mají stavět cyklostezky?
Jak optimalizovat dopravu?
Jak efektivně řídit smart cities?

Jaký vliv budou mít na dopravu uzavírky?

Jaký je aktuální stav dopravy?
Kde jsou největší znečištění ovzduší a co má na to vliv?

Jak se pohybují lidé v centru města?

ĚGOLEMIO

7. Slide (35 - 45s) - Vliv

Ovlivní váš život? Co nabidne veřejnosti?

Forma: inspirace ve — stopáž 7 — 17s

Použité prvky:

a) Logo Golemio + claim

b) Heslovitě use case — průlet viz video

c) logo SP + Praha

Příloha č. 1 - Návrh scénáře



ÉGOLEMIO

8. Slide (45 — 50s) — Datovy model

Silueta města — datovy model

Použité prvky:
a) logo Golemio + claim

b) Nad městem vystupuj
(mobilita, zivotni prostře

Poskytneme ikonografii
c) logo SP + Praha

3D model Prahy vytvořeny
z

bude možne. Z da ky nebude

pouze barvy,

ici oblasti datových sazí

di, senzorická sit...)
od společnosti Nydrle

binarniho kódu pokud
kod čitelný, takze stať zachovat

scénáře
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ĚGOLEMIO
9. Slide (SO — 55

USE CASES vztahující sek

viz příloha

Použité prvky:

a) logo Golemio + claim

b) Vektor pro sekci doprava (Nydrle)
c) logo SP + Praha

Dojde ke zvětšení datové sady vztahující se

kdopravě. Plynulému přesunu na levou stranu

a vysvětlení use cases ideálně na příkladu s lidmi

Návrat do 3D virtuálního modelu

(55 — 57s)

Příloha č. 1 - Návrh scénáře

s) — Doprava

mobilitě, dopravě.
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ÝGOLEMIO
1o. Slide (57 — 1

prostředí
USE CASES vztahující se k

viz příloha

Použité prvky:

a) logo Goleníio + claim

b) vektor pro sekci životního prostředí (Nydrle

c) logo SP + Praha

Dojde ke zvětšení datove sady vztahující se

k životnímu prostředí. Plynulému přesunu na levou stranu a

vysvětlení use cases ideálně na příkladu s lidmi

bl

Návrat do 3D virtuálního model

(1,02 — 1,055)

V
»

,O2 s) — Zivotni

životnímu prostředí

scénářeávrh



ďC-JOLEMIO
1l.S|ide (1,

Bezpečnost
USE CASES vztahuj

viz příloha

Použité prvky:

a) logo Golemio + claim

b) vektor pro sekci bezpečnosti (Nydrle)
c) logo SP + Praha

Dojde ke zvětšení datové sady vztahující se

k bezpečnosti. Plynulemu přesunu na levou stranu

a vysvětlení use cases ideálně na příkladu s lidm

Návrat do 3D virtuálního modelu

(1,10— 1,125)

Příloha č. 1 - Návrh scénáře

O5—1,10s)—

lCÍ se k bezpečností
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FGOLEMIO

12. Slide (1,12 — 1,155) — Oblasti

Finálnivýčet oblasti

Použité prvky:

a) logo Golemio + claim

b) vektory všech oblastí

c) logo SP + Praha

Dojde ke zvětšení všech vek

datové sady a plynulému př

modelem prahy do prostoru

torů charakterizující

echodu z místa nad

bez modelu.

á h scénáře
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13. Slide (1,l5 — 1,185) — Závěr

To vše nám pomůže k lepšímu ovládáníjazyku města.

Porozumíme lépe městu.

Dokážeme předpovídat děje.

Použité prvky:

a) logo Golemio + claim

b) Titu|ek....

c) ZnakG

d) logo SP + Praha

Příloha č. 1 - Návrh scénáře



ĚGOLEMIO

14. Slide (1,18 — 1,205)

Použité prvky:

a) Golemio

ÝGOLEMIO

-
Návrh scénáře
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WGOLEMIO

15. Slide (1,2o

Použité prvky:

a) silueta Prahy

b) www.golemio.com

c) íísmartprague iidatacities típrague203O

d) logo SP a Praha

Příloha č. 1 - Návrh scénáře

— 1,235)



»

.
Návrh scénáře

ÝGOLEMIO
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(What's the situation, why is this brief here?)

Smart Prague potřebuje prezentovat jedny z náročnějších projektů na vysvětlení, tak aby byly

veřejností jednoduše pochopeny širokou veřejností.

Prezentace se bude týkat 2 z klíčových projektů

1) Projekt Datová platforma navazuje na vznikající senzorickou sít' (chytré lavičky, lampy, koše) v

rámci celé Prahy, zohlední historicky i aktuální stav města z pohledu dat a skrze své rozhraní

postupně integruje. Platforma umožní propojení městských aplikací, dati práci sjejich velkými

objemy.

2) virtualizace Prahy a vytvoření 3D datového modelu umožní prostorově časové modelace při

spolupráci řídicích subjektů a bezpečnostních složek, zejména pro krizové situace (povodně,

bezpečnostní akce), ale i pro územní rozvoj Prahy

(What is the goalřAwareness, brand perceptian, Ieads or sales? Make them SMART. E.g. "increase

brand awareness by 30% by January" 2018. Max 3. )

Cílem je představit projekt Datová platforma a virtualizace Prahy tak, aby si Pražané dokázali

představit jejich praktické dopady a využití. Aby široká veřejnost pochopila k čemu tyto projekty

slouží a jak pomohou k tomu, aby Praha byla lépe řízena v různých situacích. vysvětlit, jak se dá

pracovat s městskými daty a jak jejich efektivní zpracování může pozitivně ovlivnit jejich životy.

Ukázat různé situace v realitě.

(What does the end customers look like? What do we know about them ?)

Cílovou skupinou jsou všichni Pražané, tedy naprosto různorodé cílové skupiny.

Primárně se chceme zaměřit na cílovou skupinu 18 - 55 let se zájmem o budoucnost města a chytré

technologie.

(What is the barrier in consumers' mind? Why don't they buy the product/brand or buy os much as

they should? Brand perception, relevancy, low awareness)

Neporozumění projektům, složité projekty, nesrozumitelnost pro veřejnost

Scénář videospotu Datová platforma a virtualizace Prahy,

kreativa, zpracování spotu - 1,5 min.

aha č. 2 — Specifikace předmětu Díla dle poptávkového řízení

Předmět výběrového řízení:

Communication Objectives

Target Audience

Background

Barrier



(In one Sentence, what's the most important thing to say or show? What do we want Customers to

feel, think and do when responding to this offer?)

Prolínáním videa a virtuální reality (s případným použitím fotek) spotem vystihnout reálný dopad

projektů na hlavní město Prahu. Zapojení moderních technologií v historickém městě. Od současností

do budoucnosti (2030). Porozumění městu —jazyk města, kterému rozumíme.

Ukázat veřejnosti, jak jednotlivé části města spolu komunikují, otevírají a sdílejí informace (propojení

dat s informací z celého světa) a poskytují prostřednictvím právě datové platformy data třetím

stranám - open data.

Prezentovat datovou platformu jako středobod sběru dat od různých společností, senzorů, ze všech

části města Prahy.

Vyobrazit fungování datové platformy od sběru dat, přes vyhodnocení, optimalizaci a aplikaci do

praxe.

vazba na virtualizaci- predikce — budoucnost - funkční datová platforma se aplikuje do virtualizace

města Prahy a ta tak poskytne ucelený pohled na data a zároveň je dokáže vizualizovat tak, aby byla

tato data lépe pochopitelná (simulace) — nové budovy, doprava, rizikové situace (budoucnost

zobrazujeme pomocí virtualizace) současnost + 2 roky v datové platformě

Budujeme chytré město pomocí chytrých a promyšlených, moderních projektů.

Podpořit image Smart Prague.

(What about the product ar brand con get people talking ?)

Use cases vztahující se k datové platformě

- Příklady, jak může aplikace a virtualizace zpříjemnit každodenní život v Praze

- Připravujeme pro vás chytré město — Smart Prague

- Praha bude mít svou virtualizaci

Praha efektivně zachází se svými daty

(What's the style or voice of the communication? Max 3 items)

Přátelský, ale formálnější. Srozumitelně vysvětlit široké veřejnosti. Nepoužívat odborné termíny. Vše

více „zlidštit".

(What the campaign has to include — E.g. legal notes, brand guidelines, media formats, channel links

etc.)

Supporting arguments

Tone ancl Manner

Mandatories

Key message



Praha

Historie, současnost, budoucnost města

Vize 2020

Zobrazení dat nad městem, ve městě - reálně v ulicích -v běžném životě

Tok informací do DP a ven

Vzájemné propojení a komunikace

virtualizace —3D brýle a model Prahy

Senzory - lampy, na silnicích na návěstidlech, lavičky,

Doplnění o typografii více polopatický vysvětlující, co se na obraze děje (spolupracující části:

DPP, ROPID, IPR, TSK a 57 městských částí a MHMP)

CZ/EN, s voice a bez, mluvící hlava (virtuální face)

(Internal timing - E.g. briefing, lst review, Znd review, final materials, rehearsal, presentation to

client)

Termín odevzdání nabídky- nejpozději do 2.1.2018.

Další termíny po domluvě.

(What do we think that client is expecting, which channels should be used,)

- Sociální sítě

- Conference/eventy/expo
- Internet/Tv

(Linked to objectives, e.g. Bounce rate, if of visits, Time on site, CTR, cost per conversion etc.)

- Brand awareness

- PRvýstupy

Expectations & Deliverables

cca 200.000 Kč

Budget

Timing
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