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Výzvy - informace pro účastníky 

Popis projektu 

projekt Výzvy pracuje s komunitou technicky zaměřených lidí, zejména studentů, ve věku od 15 let (dále 

jen „účastníci“), kterým nabízí možnost řešit skutečné problémy a realizovat vlastní nápady. Cílem projektu 

Výzvy je rozvíjet a rozšiřovat dotčenou komunitu, propojovat její členy s praxí a podněcovat vznik start-up 

společností. 

Prostřednictvím reálných témat definovaných městskými organizacemi anebo soukromými společnostmi 

mohou účastníci čelit výzvám, které stojí před veřejnou správou, neziskovým sektorem ale i business sférou. 

Formou konkrétních konkrétních úkolů, anebo účastí v jednotlivých soutežích vyhlašovaných v rámci platformy 

SIT Port pak za podpory a pomoci pracovníků v rámci této platformy a ostatních členů komunity mohou 

účastníci úvádět v život inovace a získávat své první odborné zkušenosti, které lze snadno proměnit v počátek 

vlastníhoi podnikání. 

Platformu SIT Port provozuje úsek SIT Port SPRÁVY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, 

příspěvkové organizace (dále jen „SIT“). 

Komu je projekt určený 

Studentům, stejně jako i všem dalším talentům ve věku od 15 let, kteří se zaregistrují pomocí registračního 

formuláře / emailu na webu sitport.cz a získají tak aktivní přístup k platformě SIT Port. 

Platforma SITPORT  

Jedná se na jedné straně o komunitní a technické zázemí pro účastníky spojené s virtuálním prostorem, ve 

kterém městské organizace, obchodní společnosti a jiné subjekty činí veřejné nabídky a vyhlašují soutěže 

určené účastníkům. Ti mohou na webu sitport.cz vyhledávat témata, jež je zajímají, a účastnit se v jejich rámci 

soutěží. V případě úspěchu v soutěžích se účastníci mohou stát dodavateli různých technických řešení. Na 

druhé straně pak platforma představuje příležitost pro každého účastníka pokusit se svou nabídkou oslovit 

městské organizace, obchodní společnosti a jiné subjekty a nabídnout jim své řešení či jiné nápady. Chod této 

platformy je zajišťován pracovníky SIT, kteří zároveň poskytují podporu účastníkům a jiným subjektům a 

napomáhají vzájemně sdílet zkušenosti a rozvíjet spolupráci. 

Jak  lze  získat aktivní přístup 

1. Účastník se zaregistruje pomocí registračního formuláře / emailu na webové adrese www.sitport.cz. 

2. Na základě registrace získá účastník aktivní přístup do platformy a zároveň se svou registrací 

zavazuje řídit pravidly, která jsou s přístupem do platformy a případnou účastí v soutěžích nebo 

zveřejňováním nabídek spojena (viz dále „Výzvy – pravidla pro účastníky“). 

3. Již s registrací si účastník může vybrat určitou soutěž, anebo učinit vlastní nabídku v rámci tématu, o 

které má zájem. 

4. Na základě registrace je účastník kontaktován vybraným projektovým manažerem SIT, který si 

s účastníkem sjedná společnou schůzku, kde budou upřesněny informace k tématu a pravidlům 

Výzev.  

http://www.sitport.cz/
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Výzvy – pravidla pro účastníky 

I.  

Úvodní ustanovení 

1.1. Pravidla pro účastníky upravují ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) podmínky účasti v projektu Výzvy a dále práva a povinnosti osob, které se účastní 

projektu Výzvy (dále jen „Účastníci“) na jedné straně, a práva a povinnosti SPRÁVY INFORMAČNÍCH 

TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace, IČO: 66362717, sídlem Dominikánská 288/4, 

Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, zapsaná v OR vedeném u KS v Plzni, sp. zn. Pr 65 (dále jen „SIT“), 

provozovatele projektu Výzvy a související platformy, na straně druhé (dále jen „Pravidla“). 

1.2. SIT prostřednictvím svého úseku SIT Port provozuje za účelem podpory zaměstnanosti, podnikání 

v oblasti kybernetiky a technicky orientovaného volnočasového vzdělávání pro veřejnost komunitní, 

personální a technickou platformu, do které účastník získává aktivní přístup svou účastí v projektu Výzvy 

(dále jen „Platforma SIT Port“). 

1.3. Pravidla pro účastníky tvoří nedílnou součást každé smlouvy o aktivním přístupu do platformy SIT Port 

uzavírané mezi SIT na jedné straně a účastníkem na straně druhé. 

II. 

Účast v projektu Výzvy 

2.1. Účastníkem se může stát každý člověk, který dosáhl věku 15 let a registruje se k účasti v projektu Výzvy, 

a dále každý spolek a obchodní korporace, která v době registrace neexistuje po dobu delší než 1 rok 

a současně nepřesahuje obrat 10.000,- Kč za dobu své existence (dále jen „Zájemce“). Svou registrací 

každý Zájemce splňující podmínku věku vyjadřuje záměr uzavřít se SIT smlouvu o aktivním přístupu do 

Platformy SIT Port na dobu neurčitou a souhlasí s Pravidly pro účastníky. 

2.2. Účast v projektu Výzvy vzniká dokončenou registrací účastníka. Vznikem účasti v projektu Výzvy 

dochází mezi Účastnikem a SIT k uzavření smlouvy o aktivním přístupu do Platformy SIT Port (společně 

dále jen „Aktivní přístup“). 

2.3. K dokončení registrace a uzavření smlouvy o aktivním přístupu do Platformy SIT Port dochází 

obdržením automaticky vytvořeného potvrzení o registraci na základě předchozího vyplnění a 

úspěšného odeslání registračního formuláře na webové www.sitport.cz anebo písemným potvrzením 

ze strany zaměstnance SIT o registraci účastníka na základě předchozí žádosti elektronickou poštou. 

2.4. Účast v projektu Výzvy nevznikne, jestliže SIT odmítne Aktivní přístup udělit z důvodů uvedených 

v odst. 3.2 Pravidel a dále zaniká, jestliže jsou splněny důvody v odst. 3.3 Pravidel. 

2.5. Účast v projektu Výzvy dále zaniká písemnou výpovědí smlouvy o aktivním přístupu do Platformy SIT 

Port. Pro výpověď ze strany SIT se analogicky užijí pravidla pro zánik účasti z důvodu dle odst. 3.3 

Pravidel. Účastník je oprávněn vypovědět smlouvu o aktivním přístupu do Platformy SIT Port bez udání 

důvodu kdykoliv. 

2.6. Na vzniklou účast ve veřejných soutěžích či vyhlášené veřejné nabídky před doručením výpovědi podle 

těchto Pravidel se Pravidla použiíje i nadále, a to do skončení nebo zrušení účasti ve veřejné soutěži či 

skončení nebo zrušení veřejné nabídky. 

III. 

http://www.sitport.cz/
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Aktivní přístup 

3.1. Získáním Aktivního přístupu Účastník splňuje podmínky stanovené SIT pro: 

(a) účast ve veřejných soutěžích o nejvhodnější nabídku vyhlašovaných na Platformě SIT Port, 

(b) činění veřejných nabídek prostřednictvím Platformy SIT Port, 

(c) projektovou podporu ze strany pracovníků SIT, 

(d) využívání zázemí Platformy SIT Port. 

3.2. SIT si vyhrazuje právo odmítnout dokončení registrace za předpokladu, že Zájemce: 

(a) v průběhu registrace nereaguje na pokyny ze strany zaměstnance SIT nebo tyto pokyny 

nerespektuje anebo je v průběhu registrace nekontaktní; 

(b) projevuje nesouhlas s Pravidly anebo k nim má výhrady; 

(c) prokazatelně neplní své povinnosti spojené se školní docházkou nebo studiem; 

(d) se registruje proti vůli svého zákonného zástupce; 

(e) dříve ztratitl Aktivní přístup; 

(f) bude-li pro to existovat jiný vážný důvod. 

3.3. SIT si vyhrazuje právo odebrat Účastníkovi Aktivní přístup, jestliže Účastník: 

(a) porušil Pravidla nebo související povinnosti; 

(b) jinak než přímým porušením Pravidel narušuje projekt Výzv či činnost ostatních účastníků a 

opakovaně nedbá pokynů zaměstnanců SIT; 

(c) prokazatelně neplní své povinnosti spojené se školní docházkou nebo studiem; 

(d) jedná proti vůli svého zákonného zástupce; 

(e) bude-li pro to existovat jiný vážný důvod. 

IV. 

Obecná práva a povinnosti 

4.1. Účastník se zavazuje chovat se čestně a zachovávat obecná pravidla slušnosti při jednání s pracovníky 

SIT stejně jako s účastníky či dalšími osobami, se kterými v rámci využívání Aktivního přístupu přijde 

do kontaktu. 

4.2. Účastník nesmí Aktivní přístup zneužít k výrobě zakázaných věcí nebo provozování protiprávních 

činností stejně jako nesmí ohrožovat výchovu dětí a mládeže a jejich mravní vývoj. Stejně tak nesmí 

Účastník Aktivní přístup zneužít k činnosti společensky nebezpečné či škodlivé. V případě pochybností 

se může obrátit o radu na pracovníka SIT. 

4.3. Účastník nesmí ohrožovat smysluplné využívání volného času jinými účastníky a svádět je k neplnění 

jejich povinností.  

4.4. Účastník nesmí v rámci Aktivního přístupu jednat v rozporu s veřejně prospěšnými činnostmi a záměry 

SIT ani zřizovatele SIT. V případě pochybností se může obrátit o radu na pracovníka SIT.  
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4.5. Účastník se zavazuje veškeré informace a údaje, které získá od jiných účastníků v rámci Platformy SIT 

Port, které se přímo týkají činnosti jiných účastníků a které jsou součástí jejich účasti ve veřejné soutěži 

o nejvhodnější nabídku nebo souvisí s přípravou jejich veřejné nabídky, nezneužít, udržet v tajnosti a 

neprozradit nebo jinak zpřístupnit komukoliv jinému, a to po celou dobu trvání Aktivního přístupu 

Účastníka a následně po dobu dvou (2) let od ukončení Aktivního přístupu, ledaže na jejich utajení jiný 

účastník a současně ani SIT výslovně netrvá. 

4.6. Účastník se zavazuje řádným způsobem utajovat a ochraňovat veškeré nikoli veřejně dostupné 

informace, které mu jsou předány jiným účastníkem v rámci spolupráce na Platformě SIT Port a které 

jsou výslovně označeny jako obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, k němuž náleží 

veškerá práva účastníkovi, který je předal, a které se týkají zejm. technických údajů definujících předmět 

činnosti jiného účastníka, výrobní postupy či odpovídající datové soubory, s výjimkou těch, které tvoří 

know-how anebo které jsou veřejně dostupné či které budou zveřejněny účastníkem, který je předal. 

4.7. Účastník se dále zavazuje řádným způsobem utajovat a ochraňovat veškeré informace dle odst. 4.6 

Pravidel, které nejsou z důvodu v osobě Účastníka způsobilé tvořit obchodní tajemství ve smyslu § 504 

občanského zákoníku, spolu se všemi dalšími vědomostmi, odbornými znalostmi a zkušenostmi 

získanými na základě předchozí odborné činnosti jiného účastníka v podobě výzkumu, vývoje, pokusů, 

zkoušek, provozu a praxe vedoucích k optimalizaci vynaložených sil a prostředků při dosažení určitého 

cíle. Tyto společn tvoří know-how jiného účastníka, k němuž náleží veškerá práva účastníkovi, který je 

předal. 

4.8. Poruší-li Účastník úmyslně povinnost dle odst. 4.6 a 4.7 Pravidel, je povinen nahradit dotčenému jinému 

účastníkovi vzniklou majetkovou újmu. Za porušení těchto povinností se však nepovažuje plnění 

povinnosti uložené právním předpisem. 

4.9. Účastník má právo žádat náhradu majetkové újmy způsobené jiným účastníkem ve smyslu 

odst. 4.8 Pravidel. 

4.10. SIT se zavazuje informace chránit analogicky dle odst. 4.5., 4.6 a 4.7 Pravidel. V případě porušení 

povinností dle odst. 4.6 a 4.7 Pravidel je SIT povinna uhradit Účastníkovi skutečnou škodu. 

4.11. Účastník je povinen udržovat pravidelný kontakt s pracovníkem SIT, který se věnuje jeho činnosti, a to 

nejméně jednou měsíčně. Dále je Účastník povinen účastnit se domluvou stanovené pravidelné schůzky 

s tímto pracovníkem, kde představuje aktuální stav svého projektu včetně kritických oblastí.  

4.12. Účastník se zavazuje účastnit se tzv. projektových dní za účelem prezentace výsledků scé činnosti, 

ledaže se z vážných důvodů z této účasti omluví. 

4.13. V případě výprosy nebo výpůjčky určité věci ve vlastnictví SIT ve prospěch Účastníka se tyto řídí 

občanským zákoníkem, není-li stanoveno jinak. 

4.14. Účastník a SIT se zavazují při své činnosti postupovat vždy s ohledem na vzájemná práva a oprávněné 

zájmy a rovněž práva a oprávněné zájmy jiných účastníků v rámci Platformy SIT Port. 

4.15. Splnění podmínek a plnění povinností podle těchto Pravidel samostatně posoudí SIT. 

V. 

Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku 

5.1. Účastník se může prostřednictvím Platformy SIT Port účastnit veřejných souteží o nejvhodnější nabídku 

ve smyslu § 1772 občanského zákoníku (dále jen „veřejná soutěž“), které jsou ze strany třetích osob 
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nebo SIT (dále jen „Vyhlašovatel“) vyhlašovány v příslušné sekci webových stránek SIT 

prostřednictvím výzvy k podání nabídek ze strany účastníků s Aktivním přístupem (dále jen „Výzva“). 

5.2. Výzva se skládá ze dvou částí společně tvořících podmínky Veřejné soutěže, kterými je v případě účasti 

ve Veřejné soutěži Účastník vázán a jejichž obsah je v rámci Platformy SIT Port rozdělen následovně: 

(a) obecné podmínky veřejné soutěže, které jsou společné všem Veřejným soutěžím (dále jen 

„Obecné podmínky“); 

(b) zadání tématu, které obsahuje název veřejné soutěže, popis tématu, obecným způsobem 

vymezený předmět plnění, který má být Účastníkem nabídnut zamýšlenou smlouvou, nezbytné 

lhůty a další specifikace odlišující jednotlivé Veřejné soutěže (dále jen „Zadání tématu“). 

5.3. Účastník se za účelem účasti ve Veřejné soutěži obrátí na určeného pracovníka SIT, který je uveden u 

konkrétního Zadání tématu, nebo není-li uveden, bude mu tento přidělen na vyžádání (dále jen 

„projektový manažer“). 

5.4. V souvislosti s účastí Účastníka  ve Veřejné soutěži zajišťuje Projektový manažer Účastníkovi 

projektovou podporu při práci na nabídce a její finalizaci, je Účastníkovi k dispozici pro případné 

konzultace, zprostředkovává komunikaci, schůzky a spolupráci s Vyhlašovatelem a pro Účastníka 

identifikuje další potřeby a obstarává případné odborné konzultace. 

5.5. Účastník ve prospěch Vyhlašovatele pro účely účasti ve Veřejné soutěži výslovně označuje veškeré 

informace a údaje poskytnuté Vyhlašovatelem v souvislosti se svou účastí ve Veřejné soutěži, s 

výjimkou těch, které jsou veřejně dostupné či které budou zveřejněny Vyhlašovatelem nebo jinou třetí 

osobou, za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace Vyhlašovatele“). 

5.6. Účastník ve prospěch Vyhlašovatele bere na vědomí, že veškeré výslovně tak označené a nikoli veřejně 

dostupné informace předané Vyhlašovatelem v rámci Veřejné soutěže a týkající se zejm. technických 

údajů definujících předmět nabídky, výrobních postupů či odpovídající datové soubory tvoří obchodní 

tajemství Vyhlašovatele ve smyslu § 504 občanského zákoníku, k němuž náleží veškerá práva 

Vyhlašovateli, který je předal (dále jen „Obchodní tajemství Vyhlašovatele“). 

5.7. Účastník ve prospěch Vyhlašovatele bere na vědomí, že veškeré předané vědomosti, odborné znalosti 

a zkušenosti získané na základě předchozí odborné činnosti Vyhlašovatele výzkumem, vývojem, 

pokusy, zkouškami, provozem a praxí vedoucích k optimalizaci vynaložených sil a prostředků při 

dosažení určitého cíle představuje know-how, k němuž náleží veškerá práva  

Vyhlašovateli, který je předal (dále jen „Know-how Vyhlašovatele“). 

5.8. Účastník se zavazuje udržet v tajnosti a neprozradit nebo jinak zpřístupnit Důvěrné informace 

Vyhlašovatele, a to i po dobu dvou (2) let po ukončení Aktivního přístupu, ledaže na jejich utajení 

Vyhlašovatel netrvá. Stejně tak se Účastník zavazuje řádným způsobem utajovat a ochraňovat 

Obchodní tajemství Vyhlašovatele a Know-how Vyhlašovatele. 

5.9. Poruší-li Účastník povinnost dle odst. 5.8 Pravidel, je povinen nahradit Vyhlašovateli skutečnou škodu. 

Za porušení této povinnosti se nepovažuje plnění povinnosti uložené právním předpisem. 

VI. 

Veřejná nabídka 

6.1. Účastník se může prostřednictvím Platformy SIT Port obrátit na neurčité množství osob s nabídkou na 

uzavření smlouvy ve smyslu § 1780 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Veřejná nabídka“). 
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6.2. Účastník za účelem uveřejnění veřejné nabídky obrátí na Projektového manažera k tomu určeného 

nebo požádá o jeho přidělení prostřednictvím elektronické pošty. 

6.3. Projektový manažer zajišťuje Účastníkovi projektovou podporu při přípravě Veřejné nabídky a jejím 

zveřejnění, je Účastníkovi k dispozici pro případné konzultace, zprostředkovává komunikaci, schůzky a 

spolupráci s případnými přijemci nabídky a pro Účastníka identifikuje další potřeby a obstarává případné 

odborné konzultace. 

6.4. SIT prostřednictvím Projektového manažera na žádost účastníka zajistí uveřejnění Veřejné nabídky a 

všech případných změn a souvisejících informací v rámci příslušné sekce webových stránek SIT, ledaže 

její uveřejnění odmítne pro rozpor Veřejné nabídky s povinnostmi Účastníka či účely Platformy SIT Port 

anebo z jiného vážného důvodu. 

VII. 

Projektová podpora 

7.1. SIT se zavazuje všem Účastníkům s Aktivním přístupem k Platformě SIT Port poskytnout 

prostřednictvím Projektových manažerů a případně i dalších osob veškerou vhodnou součinnost za 

účelem maximalizace příležitostí pro každého Účastníka s ohledem na jeho osobnostní i odborné 

vlasnosti a preference. 

7.2. SIT se zavazuje k podpoře Účastníka při jeho činnosti v rámci Veřejných soutěží, Veřejných nabídek 

ale i při veškeré další činnosti v rámci Platformy SIT Port, kterou Účastník vyvíjí v souladu s těmito 

Pravidly a účely projektu Výzvy, kterými jsou rozvíjení aktivní podnikatelsky orientované komunity. 

7.3. SIT se zavazuje prostřednictvím Projektových manažerů a případně dalších osob napomáhat 

vzájemnému sdílení zkušeností v souladu s těmito Pravidly a rozvíjení spolupráce mezi účastníky a 

případně i dalšími osobami. 

7.4. SIT se zavazuje, že při plnění svých povinností ve vztahu k Účastníkům nebudou činit nedůvodné rozdíly 

v míře poskytnuté součinnosti, zejm. že poskytne veškerou součinnost, se kterou byli jednotliví 

Projektoví manažeři seznámeni jako s potřebnou pro účely činnosti Účastníka v rámci 

Platformy SIT Port při práci na projektech Účastníka, v rámci jeho účasti ve Veřejné soutěži či při 

přípravě jeho Veřejné nabídky (společně dále jako „Projekty Účastníka“). 

VIII. 

Využívání Platformy SIT Port 

8.1. SIT umožní Účastníkovi po dobu Aktivního přístupu využívat Platformu SIT Port v rozsahu stanoveném 

těmito Pravidly. 

8.2. SIT umožní kontaktování svých zaměstnanců prostřednictvím údajů uvedených na webové adrese 

www.sitport.cz, případně určí Účastníkovi jinou kontaktní osobu, na kterou se může Účastník obrátit 

s konkrétním záměrem. Touto osobou zpravidla bude Projektový manažer. 

8.3. Určená osoba SIT zajistí kromě nezbytné podpory Účastníkovi také další činnosti ze strany SIT vedoucí 

k vhodné projektové podpoře. 

8.4. Dále SIT umožní nebo zajistí Účastníkovi v souvislosti s Projekty Účastníka: 

(a) využívání „SITPORT GARAGE“ - dílny s technickým vybavením v souladu s pravidly 

návštěvního a provozního řádu dostupnými na webové adrese www.sitport.cz/zazemi; 

http://www.sitport.cz/
http://www.sitport.cz/zazemi


 

SPRÁVA INFORMAČNÍCH T +420 378 035 101 Společnost je zapsána v OR Bankovní spojení 

TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, E sit@plzen.eu vedeném KS v Plzni KB, Plzeň-město 

příspěvková organizace W www.sitmp.cz oddíl Pr, vložka 65 ČÚ 4834030247/0100 

Dominikánská 4   IČ 66362717 IDDS 367K8GV 

301 00 Plzeň   DIČ CZ66362717 

7/7 

(b) využívání „HUB 2.0“ - vývojářských prostor s technickým vybavením v souladu s pravidly 

návštěvního a provozního řádu dostupnými na webové adrese www.techheaven.org; 

(c) účast na workshopech zaměřených na odborná témata; 

(d) konzultace s odborníky v dané oblasti. 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

9.1. Pokud se jedno nebo více ustanovení těchto Pravidel stanou neplatnými či neúčinnými, zůstávají ostatní 

ujednání v plném znění v platnosti a účinnosti. Namísto neplatných ustanovení se analogicky použijí 

ustanovení, jejichž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje, jinak se užije zákon. 

9.2. Svou informační povinnost vůči Účastníkovi ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 2016/79, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů související se zpracováním osobních údajů Účastník pro účely plnění Pravidel SIT 

plní prostřednictvím samostatné informace při registraci k účasti v projektu Výzvy. 

9.3. SIT si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu Pravidla změnit. V případě změny SIT informuje o změně 

Pravidel v příslušné sekci svých webových stránek. 

9.4. Pravidla se řídí právním řádem ČR, zejména občanským zákoníkem. 

 

 

 

http://www.techheaven.org/

