
 

     

INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 
 

Společnost Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. vyhlašuje poptávkové řízení na zpracování 

grafického řešení a programového zpracování šablon pro transformaci webových stránek 

www.ckrumlov.info.  

 

Cílem je vytvoření a nasazení kvalitního, kreativního a moderního webdesignu stránek 

www.ckrumlov.info:  

- Specifikace pro grafické zpracování:  
o Na základě návrhu struktury webu dodaného vybrané společnosti zadavatelem  

o Responsivní - přehledné zobrazení na různých zobrazovacích zařízeních (PC, smart phony, 

tablety, apod.) 

o S využitím moderních a praktických prvků - slidery, pevné hlavičky s navigací, patičkové 

menu, infografiky, multimédia a další prvky  

o Obsahuje prvky, které identifikují destinaci - logo, barvy, písmo (s využitím grafického 

manuálu poskytnutého vybrané společnosti zadavatelem) 

 

 

- Specifikace pro programování některých funkcí webových stránek:  

o Grafický návrh stránek a jednotlivých prvků bude naprogramován do šablon a stylů pro 

HTML5, tak aby bylo možné napojit data ze současného systému, zobrazovat jednotlivé 

stránky, databázové údaje, katalogové a další  používané prvky. (Pro HTML5 připravena 

data ekatalog.ckrumlov.cz)  

o Programové prvky musí být validní a odpovídat požadavkům bezbariérových stránek.  

 

Grafické a technické řešení musí: 

- umožňovat postupnou aktualizaci a transformaci dat do nového systému 

- umožňovat další rozvoj portálu 

- umožňovat využívání marketingových a obchodních záměrů provozovatele  

   

 

OBSAH A NÁLEŽITOSTI NABÍDKY 
 

Nabídka bude předložena v písemné formě (zasláno elektronicky na e-mail 

eliska.koricarova@ckrf.ckrumlov.cz) nebo v tištěné formě (zasláno na adresu Českokrumlovský 

rozvojový fond, spol. s r.o., oddělení Destinační management, náměstí Svornosti 2, 381 01 Český 

Krumlov).  

 

Nabídka musí obsahovat následující: 

- Cenová kalkulace grafického zpracování a programování jednotlivých druhů šablon na základě 

požadavků specifikovaných v příloze č. 1. (cena bez DPH v Kč, DPH v Kč, cena celkem vč. 

DPH v Kč)   

 



 

     

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 
Datum výzvy:        1. 4. 2014   

Termín pro podání nabídek:      14. 4. 2014 (do15.00 h)  

Hodnocení nabídek a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: 15. 4. 2014    

Objednávka:         duben 2014 

Realizace zakázky:       duben - červenec 2014 

 

Místo podání:  

Elektronicky: eliska.koricarova@ckrf.ckrumlov.cz   

Tištěná forma: Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., oddělení Destinační management, 

náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov 

 

 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA  
 
Hodnotící kritéria: cenová nabídka  

 

 

VÝBĚR NABÍDKY  
 

Na základě zhodnocení nabídek provede oprávněná osoba (jednatel společnosti) výběr nejvhodnější 

nabídky. Oprávněná osoba (jednatel společnosti) si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených 

nabídek.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

Přehled v současnosti využívaných šablon 
 

Seznamy a výpisy  
Seznamy textové - dynamické z databází 

http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/cz/mesto_objekt_seznam.xml 

http://www.ckrumlov.info/php/ipix/ 

http://www.ckrumlov.info/php/katalog/ksz/show_menu.php 

http://infoservis.ckrumlov.info/docs/cz/turista-mfarchiv-2014.xml 

Seznamy vícepoložkové - dynamické z databází 

http://infoservis.ckrumlov.info/php/projekty/downloads/free_files.php?lang=cz&kategorie=1 

http://obcan.ckrumlov.info/php/obcan/index.php?showinfo=upozorneni#cnt 

http://akce.ckrumlov.cz/php/akce/ 

 
Textové stránky: 
http://infoservis.ckrumlov.info/php/katalog/kpr/select_2.php  

http://www.ckrumlov.info/docs/cz/mezinarodnihudebnifestival.xml  

 

 
Videa, obrázky 
http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/cktv_aktualne.xml 

http://www.ckrumlov.info/php/webcam/middle.php?lang=cz 

http://www.ckrumlov.info/php/fotogalerie/panorama/index.php?lang=cz 

http://www.ckrumlov.info/docs/cz/Cesky_Krumlov_in_videoshots.xml 

http://www.fotogalerie.ckrumlov.cz/php/fotogalerie/index.php?lang=cz&typ=%7C14%7C59%7C 

http://www.fotogalerie.ckrumlov.cz/php/fotogalerie/index.php?lang=cz&typ=%7C12%7C  

http://www.fotogalerie.ckrumlov.cz/php/fotogalerie/index.php?lang=cz&typ=|13| 

http://tv1.ckrumlov.tv/ 

 
Počasí 
http://infoservis.ckrumlov.info/php/pocasi/ 

 
Krátké zprávy, rychle hledám 
http://obcan.ckrumlov.info/php/obcan/ 

 
Vyhledávací formuláře 
http://www.ckrumlov.info/php/katalog/uby/quickorder_2.php?lang=cz 

http://www.ckrumlov.info/php/katalog/uby/select.php?lang=cz&show=lm&lmorder=30#lm 

http://www.ckrumlov.info/php/katalog/uby/objednavka_lastminute.php?lmid=23910&lang=cz&tof=lm 

http://www.ckrumlov.info/php/katalog/uby/objednavka.php?id=54&lang=cz 

http://www.ckrumlov.info/php/katalog/uby/objednavka.php?id=84&lang=cz 

http://ekatalog.ckrumlov.cz/ubytovani/hledat-ubytovani/ 

http://www.ckrumlov.info/php/katalog/ksz/select.php 

http://akce.ckrumlov.cz/php/akce/ 

http://infoservis.ckrumlov.info/php/mailforum/insert.php 

http://bo.ckrumlov.cz/php/katalog/subjekt/insert.php 

http://www.ckrumlov.info/php/katalog/atr/objednavka_sluzeb.php?id=248&lang=cz 



 

     

 

Katalogy (příklady rozeskokových stránek)   
Ubytovacích zařízení: http://www.ckrumlov.info/php/katalog/uby/select.php  

Stravovacích zařízení: http://www.ckrumlov.info/php/katalog/ksz/select.php 

Turistických atraktivit: http://www.ckrumlov.info/php/katalog/atr/select.php?lang=cz 

Provozoven: http://infoservis.ckrumlov.info/php/katalog/kpr/select_2.php   

  

 

 


