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Webová platforma cirkulární ekonomiky (CE) 

Název výstupu/výsledku:   Webová platforma cirkulární ekonomiky (CE) 

Druhy výstupu/výsledku:   R - Software 

Termín dosaženého výstupu/výsledku: 31.12.2020 

Významnost výstupu/výsledku v návaznosti na řešení projektu [%]: 30  

Odhad podílu nákladů [%]: 30  

Popis výstupu/výsledku 

Webová aplikace uživatele metodicky provede tvorbou dlouhodobých dobrovolných strategií 

v obcích, principy a oceněním jednotlivých způsobů řešení CE a zapracováním potřeb do 

veřejných zakázek, resp. dodavatelského řešení. Součástí aplikace bude sociální síť umožňující 

uživatelům podávat vzorová řešení aplikovaných principů CE do života obce uživateli. Aplikace 

bude přístupná online pro PC i mobilní zařízení. Bude užívat běžné technologie jako HTML, 

CSS, JavaScript, Bootstraps, MySQL, PHP. 

 

Soupis uživatelské funkcionality: 

Zadání jednotlivých funkcionalit systému 

1. Sociální síť – Základní funkce 

Popis Stav 

Uživatel se registruje a přihlásí pod svým emailem a heslem. Registrační údaje se 
uloží do databáze, která je napojena na portál. 

Hotovo 

Obsah se zobrazí jen při přihlášení, po odhlášení nebude obsah dostupný Hotovo 

Možnost opětovného získání hesla Hotovo 

Uživatel může vyplnit svůj profil Hotovo 

Uživatel dostává upozornění Hotovo 

Přidávání přátel Hotovo 

Vyhledávání obsahu Hotovo 

Nastavení účtu Hotovo 

Administrátorský účet s právy mazat příspěvky, podávat výstrahy při překročení 
pravidel dobrého chování a možnost zablokovat ouživatele 

Hotovo 

Diagnostika – aktivita na síti, počty uživatelů, návštěvy, zdroje návštěv Hotovo 

Stav k datu 30.12.2020 
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2. Sociální síť – Modul příspěvků 

Popis Stav 

Sekce „Příspěvky“: Uživatelé mohou podat příspěvek v češtině, který se bez potíží 
zobrazí na stránce. 

Hotovo 

Sekce „Příspěvky“: Úprava zdi příspěvků – infinite srolling Hotovo 

Sekce „Příspěvky“: Uživatelé si posílají veřejné příspěvky jeden druhému 
jmenovitě 

Hotovo 

Sekce „Příspěvky“: Uživatelé si mohou posílat soukromé zprávy  Hotovo 

Sekce „Příspěvky“: Umožnění komentářů příspěvků Hotovo 

Stav k datu 30.12.2020 

 

3. Sociální síť – Modul projekty 

Popis Stav 

Sekce „Projekty“: uživatelé vyplní formulář cirkulárního projektu Hotovo 

Sekce „Projekty“: administrátor vidí podané projekty, může je upravit a případně 
vrátit k dopracování podavateli nebo zcela zamítnout jejich podání. 

Hotovo 

Sekce „Projekty“: Je možné vyhledávat mezi podanými projekty Hotovo 

Sekce „Projekty“: Export projektů do PDF Hotovo 

Stav k datu 30.12.2020 

 

Celá webová aplikace je na doméně www.obcevkruhu.cz. 

 

http://www.obcevkruhu.cz/

