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1. PROFIL SPOLEČNOSTI 
 
Internet Stream s.r.o. 
sídlo: Nové Město na Moravě, Lesní 960, PSČ 59231 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, oddíl C., 

vložka 166234  
 
IČ:  

 
24688711 

DIČ: CZ24688711 
bankovní spojení:   
číslo účtu (CZK):  
IBAN:  
jednající: Miroslav Dvořák 

Jiří Kutal 
 
 

Plátce DPH ANO 
 
 

1.1Oblasti působení společnosti 
Primární oblast zaměření: internetový marketing pro webové aplikace a prezentace 

• SEO a internetový marketing v celém rozsahu 
 
Oblast tvorby řešení webových aplikací je: 

• tvorba internetových stránek, 
• tvorba elektronických obchodů, 
• tvorba webových aplikací s přidanou hodnotou, 
• dohledové aplikace, 
• rezervační aplikace a jiné, 

 
Dále pak aplikace, které primárně podporují chod společností a subjektů, uvádíme výčet aplikací: 

• webové rozhraní jednotlivých aplikací 
• e-ware 
• aplikace na podporu a řešení jednotlivých procesů 
• dohled nad infrastrukturou 
• optimalizace prostředí 

 
Oblast optimalizace ICT 

• optimalizace prostředí firem a s 
tím přímé úspory nákladů  

• vynutitelnost IT governance v 
prostředích 
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2. POPIS NABÍDKY 
Rád bychom Vám poskytli popis aplikace Klikací rozpočet. Nabízené řešení je celistvé a zahrnuje níže 
popsané funkcionality systému.  
Základní popis funkčnosti lze shrnout do tří důležitých bodů. 
 

• Aplikace zobrazuje reálná data z účetního systému, které obec, město či městská část používá. 
• Po zaúčtování daňového dokladu účetní systém města odešle denní exportní soubor.  
• Aplikace Klikací rozpočet soubor převezme, zpracuje a zobrazuje reálná data občanům bez 

nutnosti investovat do rozšíření Vaší infrastruktury 
 
Pro větší přehlednost uvádíme procesní schéma exportu dat a následných činností. 

 

2.1 Popis topologie 
Pro znázornění oddělenosti jednotlivých agend uvádíme schéma níže. 
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2.2 Funkcionality v rámci licence klikacího rozpočtu 

Následující myšlenková mapa popisuje funkční rozdělení aplikace klikacího rozpočtu. Jednotlivé oblasti jsou 
dále popsány v následujících podkapitolách. 

Klikací rozpočet funguje tak, že export Vašich aktuálních účetních dat (zaúčtovaná faktura v rámci 
kapitoly) je nahráván automatickým mechanizmem do aplikace klikacího rozpočtu. Tato aplikace 
přehledně zobrazuje pouze exportovaná data (veřejná data). 

 

2.2.1 Data 
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2.2.1Rozhraní 
Rozhraní klikacího rozpočtu dělíme na dvě oblasti – veřejnou sekci a administrační část. Popis obou oblastí 
je uveden v následujících podkapitolách. 

2.2.1.1 Veřejná sekce 
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2.2.1.2 Administrační část 

 

3. VARIANTY HOSTINGU A CENA ŘEŠENÍ 
Vzhledem k potřebám jednotlivých zákazníků navrhujeme varianty pro klikací rozpočet města v následujících 
konfiguracích. 

3.1  Varianta 1 - Licence, maintenance, napojení, hosting aplikace mimo infrastrukturu zákazníka 
Cena licence a cena aktivit včetně maintennance je vyjádřena v následující tabulce. 
 

Komponenta
Cena*bez*
DPH Cena*s*DPH

Jedno
rázově

Opakovaně9
měsíčně

Opakovaně9
ročně Poznámka

Náklady*na*
2015*bez*DPH

Náklady*na*
2016*bez*
DPH

Náklady*na*
2017*bez*
DPH

Licence*aplikace 41*000*Kč 49*610*Kč 1 Celoživotní*licence. 41*000*Kč

Úpravy*aplikace 500*Kč 605*Kč 1

Napojení*na*dosud*
nepodporovaný*ekonomický*
systém,*úpravy*na*míru,*...*
Uvedená*sazba*je*za*1*
hodinu*práce.

Bude*
specifikováno*
dle*upřesnění*
a*oboustranné*
akceptace

Hosting 1*800*Kč 2*178*Kč 1 Hosting*Internetstream 1*800*Kč 1*800*Kč 1*800*Kč

Školení*a*konzultace 500*Kč 605*Kč 1
Uvedená*sazba*je*za*1*
hodinu*práce.

Bude*
specifikováno*
dle*upřesnění*
a*oboustranné*
akceptace

Maintenance*aplikace 6*000*Kč 7*260*Kč 1 Účtováno*každý*rok. 6*000*Kč 6*000*Kč 6*000*Kč
Napojení*na*
ekonomický*systém 10*000*Kč 12*100*Kč 1 Jednorázový*náklad 10*000*Kč

celkem*na*rok*bez*DPH 58*800*Kč 7*800*Kč 7*800*Kč

Komponenty Náklady

 

3.1.1 Práce nad rámec nabídky 
Práce nad rámec této nabídky pro Vás budeme rádi realizovat v hodinové sazbě 500 Kč bez DPH. 
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3.2 Doplňková varianta část varianty 1- realizace klikacích rozpočtů městských příspěvkových 
organizacích - PO 
Z podstaty kredibility je vhodné, aby každá příspěvková organizace disponovala vlastním klikacím 
rozpočtem. Pro tyto organizace nabízíme našim zákazníkům zvýhodněné řešení. 
Oproti hlavnímu klikacímu rozpočtu jsme stanovili cenu licence na 5000 Kč bez DPH per PO (příspěvková 
organizace) v případě nad 10 příspěvkových organizací. Pokud je počet příspěvkových organizací menší něž 
10, byla cena stanovena na 8000 Kč per PO. Pro komplexní pohled na cenotvorbu uvádíme veškeré nutné 
náklady spojené s nasazením a provozem jednotlivých instancí PO, což je náklad na roční hosting, roční 
maintanance a jednorázové nasazení. 
Pro Váš lepší vhled níže uvádíme vzorovou cenovou kalkulaci pro 12 PO (obvyklý počet PO v rámci měst). 
 

 

3.3 Rozšiřující modul pro variantu 1 – Investiční mapa města 
Modul Investiční mapa města poskytuje občanům pohled na uskutečněné investice v jednotlivých částech 
města. Modul si můžete prohlédnout zde: http://rozpocet.nmnm.cz/cz/rok2015/mapa/. 
 
Cenová kalkulace pro nasazení modulu je uvedena v následující tabulce. 
 

Komponenta
Cena*bez*
DPH

Počet*
komponent Cena*s*DPH Jednorázově

Opakovaně:
měsíčně

Opakovaně:
ročně Poznámka

Náklady*na*
2015*bez*DPH

Náklady*na*
2016*bez*
DPH

Náklady*na*
2017*bez*
DPH

Investiční*
mapa*města 8*000*Kč 1 9*680*Kč 1 Jednorázový*náklad 8*000*Kč
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3.4 Varianta 2 - Licence, maintenance, napojení, hosting aplikace ve virtuální infrastruktuře 
zákazníka 
Cena licence a cena aktivit včetně maintennance je vyjádřena v následující tabulce. 
 

Komponenta
Cena*bez*
DPH Cena*s*DPH

Jedno
rázově

Opakovaně9
měsíčně

Opakovaně9
ročně Poznámka

Náklady*na*
2015*bez*DPH

Náklady*na*
2016*bez*
DPH

Náklady*na*
2017*bez*
DPH

Licence*aplikace 41*000*Kč 49*610*Kč 1 Celoživotní*licence. 41*000*Kč

Úpravy*aplikace 500*Kč 605*Kč 1

Napojení*na*dosud*
nepodporovaný*ekonomický*
systém,*úpravy*na*míru,*...*
Uvedená*sazba*je*za*1*
hodinu*práce.

Bude*
specifikováno*
dle*upřesnění*
a*oboustranné*
akceptace

Hosting 1*800*Kč 2*178*Kč 0 Hosting*Internetstream 0*Kč 0*Kč 0*Kč

Školení*a*konzultace 500*Kč 605*Kč 1
Uvedená*sazba*je*za*1*
hodinu*práce.

Bude*
specifikováno*
dle*upřesnění*
a*oboustranné*
akceptace

Maintenance*aplikace 6*000*Kč 7*260*Kč 1 Účtováno*každý*rok. 6*000*Kč 6*000*Kč 6*000*Kč
Napojení*na*WINUCR 10*000*Kč 12*100*Kč 1 Jednorázový*náklad 10*000*Kč

Příprava*a*deployment*
virtuálního*serveru*
včetně*security*
hardeningu 28*000*Kč 33*880*Kč 1

Položka*obsahuje*přípravu*
čisté*instalace*virtuálního*
serveru,*bezpečnostní*
úpravy,*implementaci*do*
cílového*prostředí*zákazníka 28*000*Kč

Kontrola*bezpečnostní*
itegrity*provozovaného*
serveru 4*500*Kč 5*445*Kč 12

Položka*obsahuje*
bepečnostní*kontroly*
provozovaného*serveru 54*000*Kč 54*000*Kč 54*000*Kč

Celkem*na*rok*bez*DPH 139*000*Kč 60*000*Kč 60*000*Kč

Komponenty Náklady

 

3.4.1 Práce nad rámec nabídky 
Práce nad rámec této nabídky pro Vás budeme rádi realizovat v hodinové sazbě 500 Kč bez DPH.  
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4. NAVRHOVANÝ POSTUP REALIZACE NASAZENÍ 
Realizace při zprovoznění aplikace klikacího rozpočtu včetně úprav probíhá v několika krocích. Rozvoj a 
nasazení funkcionalit aplikace je realizován dle navržené časové osy.  
Tato časová osa zobrazuje průběh plnění v ideálním případě bez prodlev dodání informací a dat potřebných 
pro implementaci aplikace na straně zákazníka. 
 

 
 

5. POŽADAVKY NA SOUČINNOST 
Pro efektivní implementaci Vás žádáme o plnou součinnost v následujících oblastech: 
 

• konzultace obsahové formy zobrazovaných informací,  
• aktivní účast při jednání na úrovni implementace systému,  
• kooperace při ladění exportních výstupů a komunikace se třetími stranami,  
• validace obsahu a grafického provedení. 

6. SHRNUTÍ 
Díky aplikaci klikací rozpočet získáte silný nástroj prezentaci rozpočtu Vašim občanům. Domníváme se, že 
vzhledem k našemu přístupu jsme schopni naplnit Vaše očekávání. Dovolujeme si Vám, s ohledem na 
procesní dopady a možnosti, optimalizovat řešení tak, aby došlo k vyváženému přístupu poměr cena výkon. 
 
V případě Vašich potřeb a doplnění dalších informací jsme Vám k dispozici.  
 
Prosíme o zpětnou vazbu na tuto nabídku tak, abychom mohli pružně reagovat na Vaše zadání a potřeby. 
 


