
Zápis z per rollam hlasování Komise pro digitalizaci 
a inovace ze dne 16.10.2020 
 
 
 
 
 
K hlasování per rollam byli přizváni: 
 

- Členové komise: Roman Molek (RM), Lukáš Sokolák (LS), Robert Prokeš (RP), Oto 
Papoušek (OP), Roman Lepší (RL), Jan Kašpar (JK) 

 
 
 
Popis hlasování: 
 
Toto hlasování bylo svoláno s cílem doporučit Radě města Mníšek pod Brdy jednu z variant 
nabídek User Experience (UX) služby, která byla poptána u několika možných dodavatelů, 
na základě našeho doporučení z jednání naší komise ze dne 14.1.2020 
(https://www.mnisek.cz/wp-content/uploads/2020/01/Z%C3%A1pis_z_jedn%C3%A1n%C3%
AD_ze_dne_14.1.2020.pdf). Tato UX služba by měla sloužit pro podporu finalizace nového 
webu města. Má za cíl podrobně a profesionálně analyzovat aktuální způsob využívání 
webu uživateli (tedy zejména občany a podnikateli našeho města) a navrhnout jeho 
potřebné úpravy pro vytvoření skutečně uživatelsky příjemného prostředí. 
 
Na základě poptávky město obdrželo 2 konkrétní nabídky od firem ANTEE s.r.o. a PORTA 
DESIGN s.r.o. Všichni členové komise byli s těmito nabídkami seznámeni a byli požádáni, 
aby hlasovali o níže popsaných variantách: 
 
A. Nabídka společnosti ANTEE s.r.o. (viz příloha) v celkové hodnotě 53.000 Kč bez DPH. 
 
B. První varianta nabídky společnosti PORTA DESIGN s.r.o. (viz příloha) v celkové hodnotě 
26.400 Kč bez DPH, která vychází z přiložené nabídky: Základní nabídka, ze které bylo 
odečteno Uživatelské testování (v hodnotě 43.200 Kč). Tato varianta by měla být více méně 
kompatibilní s nabídkou firmy Antee. 
 
C. Druhá varianta nabídky společnosti PORTA DESIGN s.r.o. v celkové hodnotě 69.600 Kč 
bez DPH, která vychází z přiložené nabídky: Základní nabídka. 
 
D. Návrh pokračovat i v oblasti UX optimalizace webu bez nové externí podpory s původními 
tvůrci nového webu města. 
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Komise projednala všechny varianty s tím, že přijala závazné usnesení. 4 členové z 6-ti 
členů komise se vyjádřili pro jednu z variant. Jeden člen se zdržel hlasování a jeden člen se 
v daném čase určeném pro toto hlasování nevyjádřil. Na základě výše popsaného hlasování 
a dodatečných komentářů tedy Radě města Mníšek pod Brdy doporučujeme výběr této 
varianty: 
 
C. Nabídky společnosti Porta Design v celkové hodnotě 69.600 Kč bez DPH, která 
vychází z přiložené nabídky: Základní nabídka. 
 
Na základě dodatečných komentářů, které jsem v průběhu hlasování od některých členů 
komise dostal, jako záložní a méně nákladnou variantu druhotně doporučujeme tuto 
kompromisní variantu, která z našeho odborného pohledu dává stále smysl: 
 
B. Upravená nabídky společnosti Porta Design (viz příloha) v celkové hodnotě 26.400 
Kč bez DPH, která vychází z přiložené nabídky: Základní nabídka, ze které odečítám 
Uživatelské testování (v hodnotě 43.200 Kč).  
 
 
 
Pokud to bude potřebné, nabízíme městu svou další podporu při jednání s finálně vybraným 
dodavatelem a při samotném startu spolupráce s ním. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Mníšku pod Brdy dne 16. října 2020 
 
 
 
 

 
………………………………………… 
Roman Molek - Předseda komise 
 

2 


