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Vzorová textace  
 
Vzorovou textaci lze využít pouze pokud to je možné vzhledem k povaze a smyslu předmětu plnění 
veřejné zakázky. Zadavatel také musí vždy zvážit, zda je vhodnější, účelnější či efektivnější aspekty 
odpovědného veřejného zadávání uplatnit jako podmínku účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 37 ZZVZ 
nebo formou hodnocení nabídek ve smyslu § 114 a násl. ZZVZ. Textace je nutné podle potřeby 
přizpůsobit povaze a předmětu plnění konkrétní veřejné zakázky a jejímu rozsahu. I když byly textace 
pečlivě promýšleny, autoři nepřebírají a ani nemohou přebírat odpovědnost v souvislosti s konkrétními 
případy, ve kterých byly uvedeny nebo pro které budou textace využity. 
 

Předmět plnění Stavební práce 
Uplatněná příležitost Komunikace s cílovou skupinou 

 
 
 
Státní podnik Povodí Vltavy v rámci plnění veřejné zakázky VD Orlík - zabezpečení VD před účinky 
velkých vod požadoval od dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva, zřízení samostatné webové 
stránky stavby, která bude sloužit k jednoduché prezentaci průběhu výstavby. 
 
Smluvní podmínky: 

Zhotovitel je povinen do 3 měsíců od předání Staveniště zřídit a po celou Dobu provádění Díla 
udržovat Webovou stránku Stavby sloužící k jednoduché prezentaci prováděného Díla třetím 
osobám. V rámci Webové stránky Stavby je Zhotovitel povinen: 

a) uveřejňovat fotografie zachycující postup prací při provádění Díla s alespoň čtvrtletní 
periodicitou od předání Staveniště, 

b) uveřejňovat videa natočená z ptačí perspektivy (pořízená např. pomocí dronu) 
zachycující postup prací při provádění Díla s alespoň pololetní periodicitou od předání 
Staveniště. 

Fotografie a videa dle písm. a) a b) předchozího odstavce musí být na Webových stránkách 
Stavby dostupné v rozlišení alespoň FullHD (1080p). 

Webová stránka Stavby musí být koncipována tak, aby umožňovala snadnou orientaci ve 
fotkách a videích po jednotlivých letech provádění Díla. Zhotovitel není oprávněn na Webových 
stránkách Stavby uveřejňovat texty s výjimkou  

a) označení Názvu Díla, 
b)  stručného popisu Díla,  
c) popisků k jednotlivým fotografiím a videím, jež budou popisovat zachycenou 

skutečnost a uvádět datum pořízení a  
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d) textů, jež se na webových stránkách obvykle uvádějí (např. popis vlastníka domény, 
názvu publikačního softwaru apod.). 

Název domény Webové stránky Stavby musí být odsouhlasen Objednatelem před její registrací 
nebo pronájmem. 

Zhotovitel je povinen dodržet dostupnost Webových stránek Stavby v rozsahu alespoň 99,5 %. 

 

Univerzita Karlova v rámci veřejné zakázky Revitalizace objektů Karolina – Rekonstrukce chodeb 
rektorátu a výukové části, hodnotila i dílčí kritérium – Rozsah dodavatelem nabízeného SOVZ plnění z 
pohledu záměrů zadavatelem. Předmětem této veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy o dílo na 
provedení stavebních prací spočívajících v obnově a modernizaci (rekonstrukci) společných 
komunikačních prostor (chodeb) univerzitního areálu Karolina, kromě jeho nejstarší, historické části, a 
dále modernizaci a kapacitní posílení páteřní infrastruktury.  

Text ze zadávací dokumentace: 

Záměrem zadavatele je usilovat o využití své kupní síly k vytvoření předpokladů pro důstojné a 
férové dodavatelsko-odběratelské vztahy, důstojné a férové pracovní podmínky, propagaci 
řemesel, resp. k průběžnému informování veřejnosti o průběhu svých investičních akcí. 

Vzhledem k uvedenému zadavatel v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria obdržené 
nabídky bude hodnotit z hlediska rozsahu dodavatelem nabízeného SOVZ plnění z pohledu 
výše uvedených záměrů zadavatele, které jsou blíže konkretizovány: 

x v čl. 8 návrhu smlouvy o dílo, pokud se jedná o informování veřejnosti o průběhu 
plnění této veřejné zakázky, 

x v čl. 9 návrhu smlouvy o dílo, pokud se jedná o propagaci řemesel prostřednictvím 
exkurzí v místě plnění veřejné zakázky, 

x v čl. 10 návrhu smlouvy o dílo a v příloze č. 10 zadávací dokumentace (memorandum), 
pokud se jedná o důstojné a férové dodavatelsko-odběratelské vztahy a férové 
pracovní podmínky. 

 

Smluvní podmínky: 

Záměrem Objednatele je usilovat o využití své kupní síly k vytvoření předpokladů pro férové 
dodavatelsko-odběratelské vztahy, férové pracovní podmínky, propagaci řemesel, resp. k 
průběžnému informování veřejnosti o průběhu svých investičních akcí. 
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Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 týdnů od účinnosti této Smlouvy předat Objednateli 
grafický a obsahový návrh zvláštních webových stránek nebo zvláštní sekce na již stávajících 
webových stránkách (dále jen „Webové stránky“) za účelem poskytování aktuálních informací 
o průběhu realizace Díla odborné, jakož i širší laické veřejnosti. Tento grafický a obsahový návrh 
Zhotovitele podléhá připomínkám Objednatele, který své připomínky vznese nejpozději do 1 
týdne od doručení návrhu Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky Objednatele 
zohlednit a zapracovat do finálního grafického a obsahového návrhu, který předá Objednateli 
ve lhůtě dodatečného 1 týdne. Tento finální návrh Objednatel schválí nebo iniciuje opakované 
připomínkové řízení, pro které platí lhůty v tomto bodě 8 výše uvedené. Strany se zavazují 
spolupracovat tak, aby předmětné Webové stránky na doméně Zhotovitele byly aktivovány 
nejpozději do 6 týdnů od účinnosti této Smlouvy. 

Strany konstatují, že mají společný zájem na tom, aby předmětné Webové stránky byly 
přehledné, uživatelsky přívětivé, graficky odpovídající best practice v oblasti PR propagace 
investičních stavebních akcí a věrně a v dostatečné podrobnosti popisující průběh realizace Díla 
Zhotovitelem. 

Předmětné Webové stránky budou aktualizovány průběžně, vždy nejpozději do konce druhého 
kalendářního měsíce po jejich aktivaci, resp. předchozí aktualizaci. Grafickou a obsahovou 
podobu aktualizace je Zhotovitel povinen navrhnout Objednateli nejpozději 2 týdny před 
termínem aktualizace. Tento grafický a obsahový návrh Zhotovitele podléhá připomínkám 
Objednatele, který své připomínky vznese nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení návrhu 
Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky Objednatele zohlednit a zapracovat do 
finálního grafického a obsahového návrhu, který předá Objednateli ve lhůtě dodatečných 3 
pracovních dnů. Tento finální návrh Objednatel schválí nebo iniciuje opakované připomínkové 
řízení, pro které platí lhůty v předchozích 2 větách uvedené. Strany se zavazují spolupracovat 
tak, aby předmětné Webové stránky aktualizovány v souladu s první větou tohoto odstavce. 

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může požadovat uveřejnění časosběrných fotografií 
na předmětných Webových stránkách. Bude-li Objednatel takové uveřejnění požadovat, zašle 
příslušný podkladový materiál Zhotoviteli tak, aby tyto mohly být zapracovány již do prvního 
grafického a obsahového návrhu aktualizace Webových stránek. 

 


