
Prováděcí příloha č. 15 

ke smlouvě o podpoře a rozvoji geografického informačního systému  

č. 4/2005 

uzavřená v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 

 

SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel:  Město Český Těšín 

se sídlem  Náměstí ČSA 1, 737 01 Český Těšín 

zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxxx, starostkou města 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  vedoucí oddělení informatiky 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  vedoucí oddělení informatiky  

IČ:  00297437 

DIČ: CZ00297437 

Bankovní spojení: KB a.s., expozitura Český Těšín 

Číslo účtu: 86-6000360257/0100 

2. Dodavatel:  T-MAPY spol. s r.o. 

se sídlem:  Špitálská 150, Hradec Králové, 500 03 

zastoupený:             xxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  xxxxxxxxxxxxx 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxx 

IČ:  47451084 

DIČ:  CZ47451084 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové 

Číslo účtu:  8688743 / 0300 

Společnost T-MAPY spol. s r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

oddíl C, vložka 9307 

I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Tato prováděcí příloha specifikuje plnění dle čl. II., odst. 2 smlouvy o podpoře a rozvoji geografického 

informačního systému společnosti T-MAPY (GTM) pro rok 2019. 

 

II. 

OBSAH PLNĚNÍ 

 

Plnění je rozděleno do těchto bloků: 

 

1. Vedení projektu: 

 

Vedení projektu ze strany dodavatele představují především tyto činnosti: 

- vlastní organizační a koordinační práce vedoucího projektu 

- účast na pravidelných a vyžádaných jednáních 

- konzultační a asistenční činnost 
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- školení, osvěta 

- tvorba a údržba koncepčních dokumentů dle požadavků objednatele 

Cena prací bude stanovena na základě jednotkových sazeb cen dodavatele uvedených v tabulce v čl. IV 

pod označením „Jednotkové sazby cen dodavatele“ a na základě výkazů skutečně provedených prací 

odsouhlasených oběma smluvními stranami. Ceny školení budou stanovovány dohodou, a to rovněž na základě 

charakteru školení (administrátorské, uživatelské, manažerské) a počtu školených osob. 

 

2. Data 

 

V rámci datových prací budou spravovány resp. implementovány následující datové sady: 

- Aktualizace digitálních mapových podkladů 

Aktualizace KN – data budou aktualizovány 10 x ročně v měsících (leden, únor, březen, duben, květen, 

červen, září, říjen, listopad a prosinec) 

Aktualizace BMP – data budou aktualizovány 10 x ročně v měsících (leden, únor, březen, duben, květen, 

červen, září, říjen, listopad a prosinec) 

- Datové práce 

Úpravy v TMS a SPINBOX – na základě podnětů objednatele provede dodavatel oboustranně schválené 

změny mapových aplikací 

Datové a konzultační práce – na základě podnětů objednatele provede dodavatel oboustranně schválené 

datové práce a konzultace. 

 

 

3. ÚAP 

 

Úpravy ÚAP 

Práce spočívají v úpravách dat ÚAP (zapracování a aktualizace dat) Termín provedení prací bude 21 

dnů po zadání požadavků a dat objednatele. 

 

Mapové aplikace ÚAP – aktualizace dat 

V rámci aktualizace bude 2 x ročně provedena aktualizace dat v mapových aplikacích na serveru města 
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III. 

ROZPOČET NA ROK 2019 

Cenové položky, které obsahují práce či služby, budou fakturovány podle skutečných nákladů na základě 

výkazu prací odsouhlasených oběma smluvními stranami. Ceny jsou uvedeny bez DPH a DPH bude stanoveno 

dle platné zákonné sazby. 

 
Celkem: 411 840 

1 Vedení projektu  

  
vlastní vedení, další dokumentace                                                          

technická podpora                                                                                                             

2 Data                                                                  

    Aktualizace digitálních mapových podkladů  

    Aktualizace KN 10x ročně  

    Aktualizace BMP 10x ročně  

    Datové práce  

    Úpravy v TMS a SPINBOX  

    Datové a konzultační práce - odhad  

3 ÚAP                                                                   

  
Úpravy ÚAP  

Mapa technické infrastruktury ÚAP – aktualizace dat 2 x ročně  
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IV. 

Jednotkové sazby cen dodavatele 

Jednotkové sazby cen dodavatele pro rok 2019: 

Položka Sazba v Kč bez DPH 

Datové práce 850,- Kč/hod 

Programátorské práce 850,- Kč/hod 

Analýzy a odborné konzultace 1.250,- Kč/hod 

Systémové práce 1.250,- Kč/hod 

 

 

V. 

Utajení 

 

1. Smluvní strany považují obchodní a technické informace, které si vzájemně poskytly v souvislosti se 

smlouvou nebo tvoří obsah této smlouvy a příloh, za důvěrné a nesmí je prozradit třetí osobě nebo použít 

pro jiné účely než pro plnění svých závazků podle této smlouvy. Smluvní strana, která tyto informace 

prozradí nebo zneužije, je povinna nahradit druhé smluvní straně vzniklou škodu. Smluvní strany se 

zavazují chránit obchodní tajemství dodavatele. 

2. Smluvní strany zajistí, aby osoby, které použijí ke spolupráci v rámci této smlouvy, zachovávaly 

mlčenlivost o všech informacích, s nimiž přijdou do styku v souvislosti s touto smlouvou. 

3. Smluvní strany učiní veškerá potřebná opatření, která zamezí vyzrazení informací získaných v souvislosti s 

plněním podle této smlouvy. 

4. Za důvěrné nejsou považovány informace, které jsou: 

a) obecně známé, 

b) prokazatelně známé smluvní straně před jejich předáním druhou smluvní stranou 

c) legálně získané smluvní stranou od třetí osoby či jinak, aniž by bylo omezeno použití či zveřejnění takto 

získaných informací, 

d) získané vlastní činností smluvní strany nezávisle na uzavření této či jiné smlouvy 

e) povinně zveřejňované v souladu s ustanoveními příslušných zákonů 

f) smluvní strany nejsou oprávněny pořizovat kopie informací, s nimiž přijdou do styku při plnění svých 

závazků podle této smlouvy, pokud to není nezbytně nutné k řádnému provádění servisních služeb. 

Smluvní strany nebudou zjišťovat informace, které nejsou nezbytně nutné k řádnému provádění 

servisních služeb. 

5. Smluvní strany se v souvislosti s touto smlouvou zavazují učinit opatření potřebná k zajištění ochrany před 

šířením počítačových virů a nelegálních počítačových programů. 

6. Objednatel přijímá, že údaje o vstupní ceně jednotlivých produktů, údaje o ceně technické podpory 

jednotlivých produktů včetně výpočtu a údaje o kalkulaci cen, nikoliv však údaj o celkové ceně technické 

podpory, tvoří obchodní tajemství dodavatele. 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Objednatel informoval dodavatele, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy smlouva  

a všechny její dodatky podléhají povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který 

vloží smlouvu a všechny její dodatky do registru smluv, Město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou 

smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona. Objednatel před vložením smlouvy do registru 

smluv přijme účinná opatření, aby nedošlo ke zveřejnění skutečností, které tvoří obchodní tajemství 

dodavatele. 
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2. Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet 

správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv. 

4. Osobní údaje uvedené v této Prováděcí příloze budou zpracovány pouze za účelem plnění této smlouvy 

5. Prováděcí příloha č. 15 ke smlouvě o podpoře a rozvoji geografického informačního systému č. 4/2005 byla 

schválena usnesením Rady města č. 218/5./RM dne 7. 2. 2019 

 

 

 

 

 

 

Za dodavatele: 

 

V Praze dne ...............…….......... 

 

 

 

............................................…........ 

xxxxxxxxxxxxx jednatel 

 

 

 

Za objednatele: 

 

V Českém Těšíně dne ...............…….......... 

 

 

 

............................................…........ 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, starostka 
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Příloha č. 6/6 Smlouvy 4/2005 o podpoře a rozvoji informačního systému Města Český Těšín 

Specifikace programového vybavení 

Město Český Těšín 

Seznam aplikačního SW užívaného Městem Český Těšín ke dni 31. 12. 2018 a vypočítaná cena 

softwarové podpory platná od 1. 1. 2019. 

Software   
Počet 
licencí 

Vstupní cena v Kč 
bez DPH 

Roční 
sazba TP 

Roční cena za 

softwarovou 

podporu v Kč 
bez DPH 

Administrace systému (správa skupin a 

uživatelů)  
25 

   

T-MapServer/SPINBOX internet    

T-MapServer – portálové rozhraní internet    

Náhled do ISKN  intranet    

T-WIST REN PRO (registr nemovitostí) SBX intranet    

T-WIST Historie KN SBX intranet    

T-WIST RUIAN SBX intranet    

T-WIST Informace k nemovitostem SBX intranet    

T-WIST Pasport komunikací SBX intranet    

T-WIST Pasport komunikací – Importér intranet    

T-WIST Pasport odpadového hospodářství SBX internet    

T.WIST Evidence mobiliáře SBX intranet    

T-WIST Pasport hřišť internet    

T-WIST Pasport reklamních tabulí SBX internet    

T-WIST Pasport studní SBX intranet    

EDAS – jádro (metainformační systém) internet    

Typový klient ÚAP intranet    

Vizualizace UAP4AG (pro ArcGIS) 1    

Historické letecké snímky  SBX (map. apl.) internet    

Aplikace zimní a letní údržba SBX (map. apl.) internet    

Protipovodňová ochrana SBX (map. apl.) (ŽP) Internet    

Technická infrastruktura UAP SBX (map. apl) Internet    

OWS Proxy internet    

Univerzální komunikační jádro intranet    

konektor UKJ - Managed interface  intranet    

Aplikace GIS objekty internet    

Celkem za rok 
 

195 840,- 

Čtvrtletní platba 
  

48 960,- 

 

Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s legislativou v platném znění ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

Výše uvedená specifikace slouží jako podklad pro fakturaci softwarové podpory. 

 


