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Zápis z jednání představenstva Cechu MZS ČR dne 20. září 2019.
Místo: Výstaviště Praha Letňany
od 10 do 13
Přítomni:

Představenstvo DROmluveni –
Tajemník -

Ing. Ivo BUK, Václav Čapek, Jan KOKTAN,
Tomáš POSPÍŠIL, MBA, Ing. Oldřich SCHWARZ,
Bc. Daniel ŠIMANDL, Ing. Luděk VRZÁK
Ing. Michal KLEIN, Tomáš SEDLÁČEK,
Oldřich ŘÍHA

Program jednání:
10.00-10.15 hod. | Prezence účastníků
10.15-10.30 hod. | Zahájení, schválení programu, přivítání hostů
10.30-12.00 hod. | Jednání o jednotlivých bodech programu:
1) Zhodnocení proběhlých akcí – 2. konference CMZS ve spolupráci s PČR, MVČR, Sousedé.cz,
19. 6. 2019 Muzeum PČR, 19. 9. 2019 – FOR ARCH
2) Informace ze setkání výrobců - svolaného cechmistrem
3) Informace o průběhu prací na novém webu CMZS
4) Informace o vydaném novém Katalogu doporučených výrobků, nových partnerech BZ, apod.
5) Informace o distribuci nových samolepek označení provozoven členů
6) Informace o dopracování Mobilní aplikace Zabezpečte se II, včetně programování nadplán
objednávky PČR
7) Zřízení pobočky – kontaktního místa CMZS Brno – Rajhrad (provozovna S-LOCKS),
podmínky, představení výrobcům, členské základně, slovenské CEZA a dalším…
8) Vize, možnosti a charakter možné spolupráce s ostatními asociacemi v oboru
9) Organizační struktura CMZS – činnosti, práce a její rozdělení do pracovního týmu…
10) Organizace, příprava podzimního společenského setkání vč. soutěže v lockpickingu –
Memoriálu Petra Fráze
11) Účetní záležitosti – odpisy DKP, srovnání financí po zesnulém cechmistrovi
12.00-12.30 hod. | Diskuse, závěr
Cechmistr Tomáš Pospíšil přivítal účastníky zasedání a před schválením programu navrhnul
doplnit program o bod 12) Propagace cechu na portálu Google.
Pan Šimandl navrhuje doplnit program o bod 13) Navýšení odměny pro cechmistra.
Přítomní členové představenstva schválili doplnění programu o oba navržené body.
Bylo zahájeno jednání představenstva po jednotlivých bodech.
1. Zhodnocení proběhlých akcí – 2. konference CMZS ve spolupráci s PČR, MVČR, Sousedé.cz,
19. 6. 2019 Muzeum PČR, 19. 9. 2019 – FOR ARCH
Pan Pospíšil informoval o průběhu konference CMZS ve spolupráci s PČR a MVČR. Obdobná
konference se uskutečnila 19. 9. 2019 v rámci veletrhu ForArch. Prezentována byla kompletní
informace o možnostech cechu, informace police a představení portálu Sousedé.cz.
Poskytujeme školení nejen pro členy cechu, ale i pro zájemce zvenčí.
Cechmistr zajistí, že cech MZS bude dlouhodobě jediným spolupracovníkem portálu Sousedé.cz
v oblasti zabezpečení majetku.
Pan Čapek navrhuje, aby členové cechu měli povinnost absolvovat v určitém časovém úseku,
například v průběhu 2 let, minimálně jedno školení pořádané cechem.
PČR a MV-ČR garantuje, že Sousedé.cz budou jediný portál, který budou podporovat.
Pan Šimandl konstatuje, že je třeba zvýšit povědomost o členech cechu, kteří zajišťují
zabezpečení bytů, domů apod.
2. Informace ze setkání výrobců
Po delší době proběhlo setkání výrobců se zástupci cechu, jehož výstupem bylo sepsání
memoranda.
Memorandum o spolupráci CMZS a členů výrobců bude po doplnění připomínek s výrobci
podepsáno.
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Obsahem memoranda je společné jednotné působení a propagace služeb členů CMZS,
cechovních projektů a značky Bezpečná země vůči českému spotřebitelskému trhu. Možnosti
působení na odběratele, nárůst členské základny CMZS a širší působnost na spotřebitelský trh.
Informace o chystané partnerské (neveřejné) zóně nového cechovního webu – pro členy
výrobce – za účelem možnosti působení na členy CMZS a další novinky.
Možnosti působení na širokou veřejnost – spotřebitele, propagace BZ jako jednotného
působení a motivace pro certifikované výrobky, ideálně s označením loga Bezpečná země.
Možnosti působení na státní sektor, prosazování našich zájmů v legislativní rovině (mj. na
základě působení v Bezpečnostní sekci HK-ČR) k čemuž máme velmi slušnou pozici díky
spolupráci na evropských a tuzemských prevenčních projektech – BZ a Zabezpečte se.
Můžeme dávat zpětnou vazbu, která umožní výrobcům reagovat na nekvalitní výrobky.
Účastníkům setkání byly představeny konkurenční výhody, které jsou graficky zpracovány
v Memorandu o spolupráci.
Budeme nabízet členství v cechu pomocí letáku. Dohodnutá je také revize stanov, kde budou
nově vymezeny také povinnosti člena. Bude povinnost označit si provozovnu novou
samolepkou, povinnost absolvování školení za určité období atd. Revize stanov má proběhnout
ideálně do konce roku 2019, resp. tak, aby byla nachystaná do VH 2020.
3. Informace schválení dodavatele nového webu CMZS a průběhu prací na něm
Na webu bude zachována selekce na to, jaké činnosti jednotliví členové vykonávají.
Školicí střediska máme v Plzni u H&B Group, v Trezor Testu Klecany, u S-Lock v Brně
a u H&B Group v Ostravě.
Představenstvo zpracuje interní předpis, který bude řešit připomínky o povinném školení
minimálně 1x za 2roky, a co by měli splňovat nový členové. Představenstvo pošle návrh do
konce října.
Informace o výběrovém řízení a jeho výsledcích na nový web, rozeslal pan Pospíšil všem
členům Představenstva a na vědomí tajemínkovi O. Říhovi, členúm DR: J. Axmannovi, M.
Ilčíkovi. Žádná připomínka, ve lhůtě 31 dní do konání zasedání Představenstva nedošla. a bude
se pokračovat na realizaci smlouvy na dodávku nového webu.
Všichni přítomní hlasují pro podpis smlouvy s vítěznou firmou Incube s.r.o. a pro pokračování
prací na tvorbě webu. Nikdo se hlasování nezdržel.
Informace o výběrovém řízení a jeho výsledcích:
Přílohou Zápisu jsou 3 nabídky z výběrového řízení z více vytipovaných firem, které jsou
schopny pokrýt naše požadavky, ze kterých Cechmistr vybral vítěze.
S těmito firmami cechmistr vedl 2x a 3x násobné jednání na základě zaslaných podkladů, které
odbrželo také Představenstvo a jež jsme v upravené verzi představili také v Mini Zpravodaji č.
2-3/2019.
V souladu s usnesením VH v Padrubicích z 24.05.2019, kdy VH uložila Představenstvu CMZS
udělat nový cehcovní web.
V rámci kompetencí cechmistra CMZS a osobní odborné fungovanosti v oblasti tvorby a vývoje
internetových webů, UX/UI a znalostí strukturálních potřeb webu pro naši organizaci, jakož i
potřeb pro administrační systém a požadavky na obsluhu, HTML validní rozhraní a zároveň
jednoduchost redakčního systému webu - cechmistr provedl - s péčí řádného hospodáře
následující kroky a úkony:
- sestavení požadavků na nový web
- specifikaci rozsahu nového webu vzhledem k realizaci státních projektů, informovanosti pro
občany a neveřejnou sekci pro členy
- výběrové řízení - oslovení cca 7 firem, z nichž se ozvalo 5 a vybrány do užšího výběru 3 - po
následných jednáních vybrán vítěz.
(jednání probíhala v kanceláři, kde pracuji - Václavské nám. 3, Sousedé.cz)
Vítěz je (i podle předpokladu) firma INcube, která nám dodávala již původní web - a díky tomu
využijeme i našich již vytvořených databází členské základny. Další výhodou je již znalost
tohoto dodavatele - stran naši problematiku a potřeby. Rovněž jsem zapracoval veškeré
podněty pro nový web od kolegy M. Ilčíka, kterého jsem požádal o zpracování konkrétních
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podkladů ohleddně typu dokumentů na
stávajícím webu. Tímto Martinovi Ilčíkovi
cechmistr velmi děkuje za příkladnou spolupráci.
Firma Epex nevyhověla nakonec svojí jednak poddimenzovanou cenou pro web a potřeby
našeho rozsahu - dle zadání, a jednak i staršími a dost rigidními šablonami stránek, které
nabízí.
Firma Web Hejcman nevyhověla naopak svojí předraženou nabídkou a také poměrně
problémovým uchopením zadání ohledně našich potřeb neveřejné zóny pro členy....
Obě firmy navíc nabízí jen jedno-úrovňovou vnitřní zónu - kdežto Incube vyhověla tím, že dvou
úrovňové přihlášení s rozdílnými funkcemi není problém (1. úroveň - přihlašování řadových
členů - úprava jejich vlastního profilu, možnost diskuse, vkládání burzy použitých strojů apod.,
2. úroveň - přihlašování členů výrobců - pro rozesílku speciálních nabídek a informací o
školeních a nabídkách mimo trh - pouze pro členy CMZS (z jednání s výrobci toto jednoznačně
potvrdilo jejich zájem i jako výhodu členů před nečleny = nábor a pomoc výrobců s novými
členy napříč ČR))
Navíc společnost Incube souhlasila i s rozfázováním tvorby - a plateb za dílo, které tak
nebudou činit zátěž pro účet, i když stav účtu je více než dostatečný, navíc, když jsme
inkasovali nové licenčnní poplatky na nový katalog, který cechmistr dokončil a nyní, je v tisku,
aby byl připravený na For Arch.
Cechmistr čestně prohlašuje, že s vybranou společností Incube s.r.o. nemá dohodnuty žádné
soukromé finanční výhody ani jiný užitek plynoucí z tohoto výběru.
Cena za nové webové stránky:
Fáze I. a fáze II. Dle nabídky - na částku 181.600,- a 118.400,- Kč bez DPH, tvoří celkovou
výši 363.000,- včetně DPH 21%, tato částka bude rozdělena do 3 zálohových plateb (vždy po
121 000 Kč). 1. Zálohovou fakturu CMZS uhradí po podpisu smlouvy a další 2 až v roce 2020
na základě dohody s dodavatelem.
Časový plán realizace nového webu:
podpis smlouvy - na For Archu resp. 9-10. měsíc 2019
- zahájení prací (programování, vývoj, nový layout, UX/UI atd.)
- testování, beta verze – 12/2019, 1/2020
- dodání - cca 02-03/2020.
4. Informace o vydaném novém Katalogu doporučených výrobků, nových partnerech BZ, apod.
V katalogu je nově informace o spolupracujících subjektech sdružení MEZA a o právních
službách AK JUDr. Drhy, který zaplatil za zveřejnění v katalogu poplatek. Příští týden proběhne
v Praze zasedání MEZA, na kterém bude projednána spolupráce s cechem.
Nově jsou v katalogu prezentovány firmy WILKA a POBOS. Zároveň je zde informace
o mobilní aplikaci.
Inzerentům bude po zaslání požadavku patřičný počet katalogů zaslán přímo z tiskárny.
5. Informace o distribuci nových samolepek označení provozoven členů
Nové samolepky pro označení provozovny s logem cechu, Bezpečné země a Zabezpečte se,
budou všem členům zaslány poštou. Rozeslání zajistí pan Říha.
6. Informace o dopracování Mobilní aplikace Zabezpečte se II, včetně programování nadplán
objednávky PČR
Pan Pospíšil informoval o doplnění mobilní aplikace. Propojení je zviditelněno na nové
samolepce, která by měla být umístěna na provozovnách našich členů. Doplnění bylo placeno
z cechovního účtu.
7. Zřízení pobočky – kontaktního místa CMZS Brno – Rajhrad (provozovna S-LOCKS),
podmínky, představení výrobcům, členské základně, slovenské CEZA a další
Ing. Schwarz informoval představenstvo, že se bude jednat o kontaktní místo, kde se dá dělat
školení cca pro 40 lidí. Je zde možnost občerstvení a parkování. Bude předložen návrh smlouvy
o pronájmu.
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8. Vize, možnosti a charakter možné
spolupráce s ostatními asociacemi v oboru
Ing. Buk navrhuje rozšířit spolupráci s AGA a AZKS a vydávání společného zpravodaje
s cechem, alespoň 2x ročně. Je otázka zda má být tištěná forma.
Vzhledem k obtížné spolupráci při tvorbě takového periodika Ing. Vrzák navrhuje, aby AGA
dávala do našeho zpravodaje placený příspěvek.
Stále je otázka jak s tištěnou formou zpravodaje, pro ty členy, kteří mají problém s používáním
internetu. Tato záležitost však není zcela prioritní, a na jednání CMZS, AGA a AZKS bylo
představiteli všech subjektů dohodnuto pokračování prozatím beze změny, stávající spolupráce
spočívá v informativní rovině a vzájemné individuální propagaci/podpoře dílčím způsobem dle
potřeby.
9. Organizační struktura CMZS – činnosti, práce a její rozdělení do pracovního týmu…
Pan Pospíšil představil návrh nového uspořádání představenstva a návaznosti na jednotlivé
sekce. Obecně platí, že 1-2 aktivní členové jsou málo na řádné fungování organizace
a předpokládá, že členové představenstva budou odměňováni.
Pan Říha upozorňuje na fakt, že příjem z členských příspěvků není dostačující na pokrytí
finančních nákladů spojených s odměňováním představenstva. Cech je nezisková organizace
a v případě vytváření zisku je nutné se přihlásit k placení DPH, které nyní cech neplatí.
Ing. Buk navrhuje, aby se řešila forma podnikání a bylo zrušeno rozdělení členů na FO a PO.
Všichni by platili jednotný příspěvek. Návrh na 3.000 Kč pro všechny, by měla schválit VH.
10. Organizace, příprava podzimního společenského setkání vč. soutěže v lockpickingu –
Memoriálu Petra Fráze
Soutěž lockpikerů včetně pomůcek, diplomů, cen a pohárů zajistí Bc. Šimandl.
Setkání bude uspořádáno u našeho člena ALKOM SECURITY a.s. v hotelu Zámek BERCHTOLD,
Kunice-Vidovice a to v sobotu 23. listopadu 2019.
Cechmistr připraví pozvánky, které rozešle tajemník všem členům cechu.
11. Účetní záležitosti – odpisy DKP, srovnání financí po zesnulém cechmistrovi
Pan Říha doporučil odepsat drobný majetek, který již není funkční. Představenstvo jmenovalo
komisi ve složení pan Čapek a Ing. Schwarz, která odsouhlasila předložené odpisy: laminátor,
tiskárna, reproduktor, mikrofon 2 ks, projektor, telefon a adaptér. Jedná se o majetek pořízený
v letech 2005 a 2009. Navíc dnes je běžný standard vybavenosti sálů a prostor takřka kdekoliv
audiovisuální technikou.
Pan Pospíšil navrhuje odepsat i ostatní drobný majetek, jako jsou výstavní panely včetně
samolepek, pro jejich poškození a neaktuálnost. Pan Říha předloží na příštím zasedání
představenstva protokoly k likvidaci. Zároveň bude informovat představenstvo o hospodaření
v letech 2017 – 2019. Bude aktualizován skutečný stav pokladny.
12. Propagace cechu na portálu Google
Pan Pospíšil představil program, pro zviditelní neziskových organizací v rámci Evropy.
Registrace Google grantu. Smlouva o dílo za 15.000 Kč pro firmu Creaticon, která nám zajistí
registraci a zdárné absolvování procesu získání grantu, dále jednorázově 15.000 Kč za
vytvoření a nasazení veškerých sestav a SEO pro PPC kampaně – jakož i zřízení účtu Google
Analytics a provázání s grantem Google pro čerpání dotačních financí. V případě, že registrace
nezajistí, nebudeme nic platit.
Peníze se budou tedy čerpat z Googlu a platit se bude maximálně 5.000 Kč za optimalizaci
sestav kampaně společností Creaticon.
Představenstvo jednomyslně schvaluje registraci.
13. Navýšení odměny pro cechmistra
Pan Šimandl navrhuje navýšit DPP pana Pospíšila na celkovou částku 10.000 Kč měsíčně.
Z částky bude odváděna 15% daň. Navýšení pokryje náklady na pracích grafického zpracování,
doplnění nových částí a rozšíření nového Katalogu doporučených výrobků, toto zpracování
trvalo 1,5 měsíce.
Představenstvo jednomyslně schvaluje navýšení odměny pana Pospíšila.
14. Diskuse a závěr
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Pan Říha zajistí rozeslání faktur za členské
příspěvky na rok 2019 členům, kteří nemají
příspěvek zaplacen.
Pan Pospíšil zjistí jméno kontaktní osoby a e-mail na Policejní prezidium MVČR.
Pan Říha upozorňuje na potřebu zajistit datovou schránku.
Na závěr cechmistr poděkoval všem přítomným za účast.
Jednání bylo ukončeno v 12,45 hodin.
Dne 20. 9. 2019 zapsal: Oldřich Říha - tajemní Cechu MZS ČR
Zápis je, v bodu 3, rozšířen a doplněn cechmistrem T. Pospíšilem, o informace ohledně
výběrového řízení na nový cechovní web – na základě pokynu dozorčí rady (předsedy ing. M.
Vašíka) – dne 09. 12. 2019.

internetová prezentace
PROJEKT
ZÁKAZNÍK
DATUM

Web
CMZS
7 / 2019

Cenová kalkulace
Tato cenová kalkulace zahrnuje vytvoření nových internetových stránek cmzs.cz
Služba
Project management

Cena bez DPH
18 h.

14.400 Kč

56 h.

44.800 Kč

56 h.

44.800 Kč

60 h.

48.000 Kč

21 h.

16.800 Kč

16 h.

12.800 Kč

227 h.

181.600 Kč

(řízení projektu a koordinace prací)

Gra cký návrh & UX + koncept webu
(úvodní strana a 8 typových podstránek)

Nakódování HTML5 šablon
(úvodní strana a 8 typových podstránek +
responsive design - pro mobilní zařízení)

Implementace inCUBATOR CMS
(administrační rozhraní pro správu obsahu)

Zpravodaj - rozšíření o on-line katalog
možnost vytvářet v administraci vlastní on-line
katalogy (V administraci nahrávání jednotlivých
stránek jako jpeg obrázky) → Ukázka katalogu
+ Katalog doporučených výrobků

Testování webu + spuštění webu na živo
+ nasazení Google Analytics

Celková cena bez DPH

Speci kace / podstránky
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bannery partnerů (patička)
Aktuality (veřejné)
Registrace pro uchazeče (online formulář)
Napsali o nás
Zpravodaje (on-line katalog)
Spolupráce s PČR - 1 textová stránka
Bezpečná země - 1 textová stránka
Zabezpečte se - 1 textová stránka + možnost vkládat newslettery v PDF
Pro občany - 1 textová stránka
Kontakty
Informace o cechu (pouze veřejná část)
Členové (bez možnosti upravit vlastní proﬁl)
Online katalog - Doporučené výrobky

inCUBE interactive | +420 721 358 486 | studio@incube.cz | www.incube.cz
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internetová prezentace
PROJEKT
ZÁKAZNÍK
DATUM

Web
CMZS
7 / 2019

Typové stránky (šablony) a prvky
Pro tyto podstránky bude vytvořen graﬁcký návrh a následně nakódovány HTML šablony,
které se napojí na administrační systém.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Homepage
Textová stránka (Spolupráce s PČR, Bezpečná země, Zabezpečte se, Pro občany)
Kontakty
Přehled článků (Aktuality, Napsali o nás, Technická, Správní a Zahraniční sekce)
Detail aktuality / článku
On-line formulář s registrací + e-mail šablona
Přehled členů
Detail člena
Přehled zpravodajů
Pop-up okna + 404 page + fav ikona

Neveřejná část - sekce s přihlášením
Služba

Cena bez DPH

Sekce pro členy (cca 100 členů)
Přihlášení pro členy a pro partnery (2. úrovně přístupu)

34 h.

27.200 Kč

Možnost upravit vlastní pro l člena

12 h.

9.600 Kč

Aktuality - neveřejná část

24 h.

19.200 Kč

17 h.

13.600 Kč

38 h.

30.400 Kč

Informace o Cechu - neveřejná část

8 h.

6.400 Kč

Export členů do Excel nebo CSV souboru

3 h.

2.400 Kč

12 h.

9.600 Kč

148 h.

118.400 Kč

Členové mohou zveřejňovat aktuality
Technická, správní, zahraniční sekce

Úložiště dokumentů
Vkládá admin, členové nahlíží, Možnost zařadit dokumenty do složek

Fórum - (pro burzu použitého zboží)
Vlákna a každé může mít příspěvek (vložit, odstranit), možnost
odpovědi na příspěvek. Proklik na proﬁl člena - v databázi členů.

Noti kační e-maily pro členy o přidání aktuality
(ne o přidání příspěvku do fóra)

Celková cena bez DPH

* 2. fáze - jedná se o orientační, přibližnou kalkulaci / Fórum - Bez posílání soukromých zpráv

inCUBE interactive | +420 721 358 486 | studio@incube.cz | www.incube.cz

3 of 12

internetová prezentace
PROJEKT
ZÁKAZNÍK
DATUM

Web
CMZS
7 / 2019

Možnost rozšířit řešení
Služba

Cena bez DPH

Vyhledávání na webu - fulltextové
(vyhledávací pole + výsledky vyhledávání)

15 h.

12.000 Kč

Anglická mutace webu
(vytvoření landing page / textové stránky se základními
informacemi o Cechu v angličtině + kontaktní formulář)

15 h.

12.000 Kč

Doplňující informace
Cena nezahrnuje
• Nákup fotograﬁí z fotobanky
• Nákup fontů (písma)
• Naplnění webu obsahem (plnění může provést klient v administraci webu)
• Copywriting (psaní textů pro web)
• Případné požadavky na úpravy designu, funkčnosti ze strany klienta v průběhu
realizace webu nebo jinou strukturu obsahu

Cena zahrnuje
• Náklady na testovací serveru v průběhu vývoje projektu
• Testování webu v nejpoužívanějších prohlížečích a zařízeních (responsivity)
• Testování funkčnosti hotového řešení
• Nasazení SSL certiﬁkátu
• Vytvoření meta informací a URL adres
• Případné přesměrování starých URL adres na nové
• Spuštění hotové prezentace “live”. Zařídíme vše potřebné k jejímu spuštění.
• Helpdesk a telefonickou podporu v průběhu realizace projektu od 9:00 do 18:00

Dodání projektu
• Zhotovení projektu 1. fáze – 8 až 10 týdnů od podepsání objednávky v závislosti na
rychlosti schvalování jednotlivých částí klientem a případném dodáním podkladů.
• Zhotovení projektu 2. fáze – 5 až 8 týdnů
Předpokládané spuštění webu - polovina února 2020

inCUBE interactive | +420 721 358 486 | studio@incube.cz | www.incube.cz
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Záruka
• Na vytvořené dílo získáváte záruku 12 měsíců.
Platební podmínky
• Záloha po podepsání objednávky 30 % z celkové částky projektu.
• Doplatek 70 % po spuštění a předání hotové prezentace.

• Nabídka je platná do 30. 12. 2019

Doplňující služby k řešení
Služba

Hodinová sazba pro vícepráce

Cena bez DPH
1 h.

800 Kč

(jednotná pro všechny agenturní pozice)

inCUBE interactive | +420 721 358 486 | studio@incube.cz | www.incube.cz
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inCUBATOR CMS 3.0 - administrační systém
(content management system)
Administrační systém, který vám umožní pohodlně spravovat váš obsah na webu. Po
příhlášení do administrace budete mít možnost spravovat kompletní obsah webu. Jedná se
o ﬂexibilní systém snadno rozšiřitelný o další moduly, funkce nebo jazykové mutace, který
neustále vyvíjíme již 11 let.
Poslední verze administračního systému inCUBATOR CMS 3.0, vyniká především uživatelsky
přívětivým prostředím (viz. screenshoty níže. Standardní moduly CMS:
●
●
●
●
●
●

Dashboard - výkonnostní statistiky webu přes GA
Content management - správa obsahu webu dle jeho struktury
Messages - správa kontaktních formulářů
Media Gallery - správa obrázků, fotograﬁí nebo youtube videí
SEO - správa on-page faktorů (title, meta tagy, url adresy ..)
User management - správa uživatelů

inCUBATOR 3.0 - Editace obsahu stránky

inCUBE interactive | +420 721 358 486 | studio@incube.cz | www.incube.cz
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inCUBATOR 3.0 - Dashboard - přehled výkonnostních statistik webu

inCUBATOR 3.0 - Seznam stránek

inCUBE interactive | +420 721 358 486 | studio@incube.cz | www.incube.cz
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Reference a naši klienti
Vanda Malinovská
Digital marketing
austria.info

Martin Halíř
Project manager
vodafone.cz

Martin Kusal
Marketing Analyst
vitana.cz

Client: Austria.info

Client: Vodafone

Client: Vitana a.s.

Vanda.Malinovska@austria.info

martin@halirovi.cz

martin.kusal@vitana.cz

Elina Pudza
Social Media Coordinator
kaspersky.com

Marcela Hybnerová
Project manager
abb.cz

Ondřej Tejkl
Project manager
o2.cz

Client: Kaspersky Lab

Client: ABB

Client: O2 Czech Republic

elina@olsen.lv

marcela.hybnerova@cz.abb.com

martin.halir@o2.cz

O2 Czech Republic
●
●
●
●

O2 Smart Box landing page - o2smartbox.cz
Chytrá síť O2 microsite - o2.cz/chytrasit
Visuals and graphic design - svobodanenisamozrejmost.cz
Visuals for subpages - o2.cz

Vitana
●
●
●
●

Vše o koření - vseokoreni.cz
Grilování - grilujemevemeste.cz
Vše o rýži - vseoryzi.cz
Pauluns - pauluns.cz

ABB
●

ABB - nizke-napeti.cz.abb.com

● ABB CUP - abbcup.cz
Další projekty a klienti
●
●
●
●
●
●
●

Aleš Lamka - aleslamka.cz
Resl Transport a Tiskárna - tiskarnaresl.cz
Hokejmax - hokejmax.cz
SONA tour - sonatour.cz
FOX Translation - translationfox.com
Peg-Pérego - pegperego-toys.cz
JVD - vlahova.cz

inCUBE interactive | +420 721 358 486 | studio@incube.cz | www.incube.cz
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inCUBE - Devil's in the Details
inCUBE interactive je internetová agentura poskytující kvalitní komplexní řešení v oblasti
webových prezentací a online marketingu. Vytváříme originální a poutavé projekty, které plní
cíle a maximalizují zisk našich klientů. Pracujeme efektivně, s nadšením a touhou předčit Vaše
očekávání, protože spokojený klient je pro nás tím nejdůležitějším oceněním. Nevidíme smysl
naší práce jen ve splnění zadaní, vždy přinášíme něco nového, neotřelého a jedinečného.
Koncipujeme unikátní řešení, která přinesou uživateli skutečný zážitek, na který nezapomene a
neztotožní s jiným.
Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a klademe důraz na inovativní zpracování
každého projektu. Kombinujeme schopnosti a zkušenosti z realizovaných projektů s know-how,
abychom dosáhli výsledků, které jsou pro nás prioritou. Všem našim projektům předchází
důkladná analýza požadavků a potřeb zákazníka a studie daného segmentu trhu, abychom
navrhli optimální strategii pro Vaši online kampaň nebo internetovou prezentaci.
Neustále rozvíjíme a zdokonalujeme jednotlivé procesy produkce, protože jen ta nejvyšší jakost
přináší dlouhodobý úspěch. Nejenom atraktivní vzhled a smysl pro detail, ale také precizní
funkcionalita řadí naše produkty mezi ty nejlepší. Kreativní nápady a kvalitní zpracování, které
ohromí, to je inCUBE interactive.

Naši klienti

inCUBE interactive | +420 721 358 486 | studio@incube.cz | www.incube.cz
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Mezinárodní ocenění
Naše agentura jako jedna z mála v ČR získala několik mezinárodních ocenění za inovace, design
a kreativitu v oblasti webových prezentací.

Těmi nejprestižnějšími jsou bezesporu:
●
●
●
●
●
●
●

2x Site of The Day - Awwwards (awwwards.com)
3x Honorable mention - Awwwards (awwwards.com)
2nd place - Best Social Media Campaign in Austria 2018 - iAB - #playgroundAustria
2nd place - Best Social Media Campaign Worldwide 2018 - Shorty Awards New York
3x Winner of the Day - CSS Design Awards (cssdesignawards.com)
Public Shortlist - FWA (thefwa.com)
Velká cena turismu - 1. místo pro nejlepší digitální komunikaci v České republice 2016

inCUBE interactive | +420 721 358 486 | studio@incube.cz | www.incube.cz
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Jen od inCUBE získáte tento mix
●
●
●
●
●
●
●
●

Kreativita a inovace - do každé projektu se snažíme vnést něco nového a inovativního
Zkušenosti za 11 let - agentura byla založena v roce 2008, přesně před 11 lety
Full-service agentura - zajistíme vše od analýzy, kreativy až po ﬁnálnální produkci
Specialista na kreativní microsites a design - v tom jsme lepší než ostatní
Vlastní CMS vyvíjené 11 let - jednoduše implementovatelné pro jakýkoliv projekt
Mezinárodní ocenění - získali jsme mnoho prestižních ocenění za vývoj webů
Férové jednání a pevné termíny - vždy jednáme na rovinu a dodržujeme termíny
Vysoká kvalita - vždy cílíme vysoko a snažíme se dodat precizně zpracovaný projekt

Zjistěte více o inCUBE
Facebook page →

Instagram page →

inCUBE interactive | +420 721 358 486 | studio@incube.cz | www.incube.cz
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Kontaktní informace

Náchod kancelář

Praha kancelář

Fakturační adresa

inCUBE interactive s.r.o.
Podebradova 211
547 01 Nachod

inCUBE interactive s.r.o.
Kurta Konrada 2445 / 5
190 00 Prague 9

inCUBE interactive s.r.o.
Lidicka 123
547 01 Nachod

Kontaktní osoby
Stepan Subert
Creative partner

Dominik Oslej
Project manager

+420 721 358 486
stepan@incube.cz

+421 910 385 080
dominik@incube.cz

inCUBE interactive | +420 721 358 486 | studio@incube.cz | www.incube.cz
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epex s.r.o.
Kafkova 346/14
160 00 Praha

NABÍDKA NA WEB
NABÍDKA #0256
ZÁKAZNÍK

VYTVOŘENO
Srpen 01, 2019

CMZS ČR

Platnost do
Září 30, 2019

MODENSKÁ 697/6
109 00 PRAHA - MĚCHOLUPY

POLOŽKA

POČET

CENA

CELKEM,

Příprava wireframů

15 stránek

3.000 CZK

45.000 CZK

Grafický návrh webové prezentace

15 stránek

5.000 CZK

75.000 CZK

Kódování šablon pro webovou prezentaci

15 stránek

5.000 CZK

75,000 CZK

Administrační systém Wordpress

15 stránek

10.000 CZK

150,000 CZK

Sekce s přihlášením pro členy a výrobce

30 h.

1.000 CZK

30.000 CZK

Testování webové prezentace

20 h.

1.000 CZK

20.000 CZK

Řízení projektu

24 h.

1.200 CZK

28.800 CZK

Vývoj specifických funkcí

60 h.

1.200 CZK

72.000 CZK

CZK bez DPH 495,800

PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODACÍ PODMÍNKY:
1. Dodání projektu bude do 5 měsíců od obdržení zálohové platby
2. Dodání elektronicky - spuštění webu na serveru
3. Zálohová platba ve výši 50 % z celkové ceny za projekt

O SPOLEČNOSTI:
Reklamní agentura EPEX s.r.o. je společnost s dvacetiletou tradicí a týmem zkušených
profesionálů. Při své práci neustále sledujeme nejnovější trendy, abychom vám vždy mohli
nabídnout to nejmodernější řešení.
Z našich zkušeností víme, že každý klient má jiné představy a požadavky. Díky našemu
individuálnímu přístupu vytvoříme dokonalou spolupráci, na jejímž konci nás nečeká nic jiného,
než oboustranná spokojenost.
WEB: www.epex.cz

Kontaktní informace
Vítězslav Tremčinský
Ředitel, grefické studio, produkce

Kafkova 346/14
160 00 Praha 6

GSM: +420 602 378 331
E-mail: slava@epex.cz

IČO 49354353
DIČ CZ 49354353

Vytvoření
internetových
stránek
Pro CMZS ČR
Červenec 2019

Vytvořeno
Vítězslavem Hejcmanem
Kontaktní informace

Obchodní informace

Vízeslav Hejcman

Číslo účtu 1225881093/0800

hejcmanvitezslav@centrum.cz

IČ 88321118

+420 736 245 507

Specializace na weby s WordPressem
Tvoříme technologicky a graﬁcky dokonalé webové prezentace pro exkluzivní
klientelu. Graﬁký návrh a UX pro váš nový web navrhne zkušený designer. Dostanete
od nás vždy validní, plně responzivní šablony, které se v maximální míře shodují s
graﬁckými návrhy. Následně je napojíme na administrační systém WordPress a
naprogramujeme speciﬁcké funkce.

Kalkulace
Počet KS

Počet MD

CZK

Project management

1 web

2 MD.

6.000 Kč

UX & UI webových stránek

15 stránek

5 MD.

15.000 Kč

Art direction

15 stránek

2 MD.

6.000 Kč

Responsivní HTML šablony

15 stránek

10 MD.

30.000 Kč

Interaktivní prvky

15 stránek

2 MD

6.000 Kč

Napojení WordPress a backend development

1 web

15 MD

45.000 Kč

Nasazení analytického nástroje

Google
Analytics

-

-

Rychlostní testy a test použitelnosti

2 MD

6.000 Kč

Příprava serveru a e-mailů

1 MD

3.000 Kč

39 MD

117.000 Kč

Konečná cena
Cena za MD (Man-day) - 3.000 Kč bez DPH

1

Záloha a dodání webu
Dle následujících podmínek
1. Dodání - únor 2020
2. Platební podmínky - záloha 40%, doplatek 60% po předání webu.

Kategorie na webu a funkcionalita
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aktuality (veřejné)
Registrace pro uchazeče (online formulář)
Napsali o nás
Zpravodaje
Spolupráce s PČR
Bezpečná země
Zabezpečte se
Pro občany
Kontakty
Bannery partnerů
Informace o cechu
Členové
Online katalog - Doporučené výrobky
Příhlášení do sekce pro členy (možnost upravovat proﬁl)
Aktuality (neveřejné)
Úložiště dokumentů (možnost řadit soubory do kategorií)
Fórum - vlákna, vkládání příspěvků, odpovědi
Informace o Cechu
Export členů do Excelu
Notiﬁkační e-maily
Vyhledávání na webu
EN mutace webu

2

Zadání pro webové stránky

3

