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                                                                                                                                           SMLOUVA č.:       

 
 
 
 
 
 
 
Smluvní strany: 
 

Odběratel  Dodavatel 

 Název: Ústecký Kraj Název: T-MAPY spol. s r.o. 

 Sídlo: Velká Hradební 3118/48 Sídlo/bydliště, Země: Špitálská 150, Hradec Králové, ČR 

 400 02 Ústí nad Labem,  DIČ/IČ: CZ47451084/47451084 

 Česká republika Bankovní spojení 8688743/0300  

 DIČ/IČ: CZ70892156 / 70892156 Je plátce DPH  

 Bankovní spojení: 882733379/0800 Zastoupený: Ing. Milanem Novotným, jednatelem společnosti 

 Plátce DPH Tel.: +420 498 511 115 

 Zastoupený: Bc. Janem Jelínkem, ved. INF E-mail: info@tmapy.cz  

  Zapsán ve veřejném rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9307 

 

 

Termín plnění: 31.5. 2019 

Způsob platby: bankovní převod 

Lhůta splatnosti: 21 dnů 

Místo plnění: KÚÚK 

Délka záruky za jakost:       

Číslo veř. zakázky: 19/VZ0135 

 
 

I. Předmět smlouvy a jeho cena 
 

Předmět Migrace serveru T-WIST na platformu nativního provozního prostředí (Linux/PostgreSQL) aktu-
ální verze jádra technologie T-WIST Box 

Doba realizace do 31.5.2019 

Jednotka       

Cena za jednotku 243.000,00 Kč bez DPH 

 
Celkem bez DPH 243.000,00Kč 

DPH (výše v %/částka) 51.030,00Kč 

Celkem včetně DPH 294.030,00Kč 

 
 

 Odběratel se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu na základě vystaveného daňového dokladu – 
faktury (dále i jako „faktura“). Pokud je dodavatel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet zveřejněný v registru 
plátců vedeném správcem daně dodavatele. 

 Faktura vystavená dodavatelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, také náležitosti daňového dokladu sta-
novené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších před-
pisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku a bude odběrateli doručena v listinné podobě. Součástí faktury bude předávací 
protokol dokládající realizaci předmětu smlouvy. V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, odběratel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahují-
cího veškeré náležitosti. Specifikace rozsahu a předmětu plnění na faktuře se musí shodovat se specifikací předmětu této 
smlouvy. 

 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků. 

 Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
v registru smluv provede odběratel. Informace o uveřejnění smlouvy bude zaslána dodavateli do datové schránky/na e-mail 
info@tmapy.cz. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by 
jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním 
jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

 Odběratel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto RÚK č. 006.5/54R/2018 z 10.12. 2018. 
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II. Ostatní ujednání 
 

Práva a povinnosti smluvních stran 
Ochrana osobních údajů 

 
1.  „Důvěrnou informací“ se rozumí a) veškeré informace a údaje, které objednatel nebo jeho zástupci společnosti T-MAPY sdělí 

(ústně, písemně, elektronickými prostředky, nebo to budou informace pořízené kontrolou, a bez ohledu na to, zda jsou výslovně 
označené za důvěrné) a které se týkají zaměstnanců či záležitostí objednatele a/nebo s ní majetkově spřízněných společností 
(včetně informací a údajů, které objednatel společnosti T-MAPY sdělí před uzavřením této Smlouvy), především analýzy, sou-
hrnná data, předpoklady, zprávy, studie a další informace, nebo údaje, které vypracoval objednatel nebo její Představitelé, 
pokud zahrnují alespoň část takových informací či údajů, a b) samotná tato Smlouva, její obsah a veškerá jednání s ní souvi-
sející; a c) skutečnost, že objednatel a společnost T-MAPY spolu (přímo) jednají o možnosti spolupráce a/nebo poskytování 
služeb. 

2. „Představitelé“ jednotlivých Stran jsou takoví vedoucí pracovníci, zaměstnanci, zmocněnci a poradci (včetně právních poradců, 
auditorů, finančních, daňových a účetních poradců) těchto Stran a jejich majetkově spřízněných společností, kteří musí být s 
důvěrnými informacemi pro účely realizace díla seznámeni. Společnost T-MAPY zaručuje, že její Představitelé budou o důvěrné 
povaze důvěrných informací poučeni a souhlasí, že budou postupovat v souladu s touto Smlouvou a dodržovat povinnost 
mlčenlivosti z ní vyplývající, zároveň musí být bezúhonní a musí být plně seznámeni s důsledky možné trestní odpovědnosti 
právnických osob dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3. „Osobními údaji“ se rozumí ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen „GDPR“)  veškeré 
informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (např. údaje o zaměstnancích nebo partnerech objednatele), 
když identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý 
identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fy-
zické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

4. Společnost T-MAPY je povinna: 
a) zachovávat důvěrnost Důvěrných informací; 
b) Důvěrné informace nesdělovat žádné jiné osobě, kromě svých Představitelů, bez předchozího písemného souhlasu objed-

natele, přičemž zveřejnění proběhne dle podmínek, které objednatel považuje za vhodné, zejména bude tato třetí strana 
před poskytnutím informací seznámena s povinností mlčenlivosti a zaváže se ji dodržovat; 

c) zajistit, aby každá osoba, které společnost doplní zhotovitel sdělí Důvěrnou informaci, postupovala v souladu s povinností 
mlčenlivosti dle této Smlouvy; 

d) nepoužít Důvěrné informace k jinému účelu, než je realizace díla;  
e) přijmout veškerá odpovídající organizační a technická opatření, aby nedošlo k náhodnému nebo protiprávnímu neoprávně-

nému poskytnutí nebo zpřístupnění Důvěrných informací; a 
f) neprodleně objednatele informovat o jakémkoli neoprávněném použití či zveřejnění Důvěrných informací či jiném porušení 

této Smlouvy.  
5. Společnost T-MAPY smí poskytnout Důvěrné informace, jestliže jejich poskytnutí vyžaduje zákon, příslušný soud či regulační 

orgán (jakékoli povahy), za předpokladu, že: 
a) objednatel o takovém uvolnění informací v co největším možném rozsahu a předstihu informuje; 
b) společnost T-MAPY informace neposkytne, pokud má právo vznést proti požadavku příslušného orgánu na poskytnutí 

Důvěrných informací námitky nebo podat stížnost a tohoto práva využije, dokud jej zcela nevyčerpá; 
c) společnost T-MAPY poskytnuté Důvěrné informace v maximální možné míře anonymizuje; a 
d) Společnost T-MAPY příslušný orgán informuje o tom, že se jedná o Důvěrnou informaci podléhající povinnosti mlčenlivosti 

dle této Smlouvy.  
6. Strany dále sjednaly, že poskytnutí Důvěrných informací externímu auditorovi společnosti T-MAPY či (externím či interním) 

auditorům společnosti, která společnost T-MAPY přímo či nepřímo ovládá, není považováno za porušení povinnosti mlčenli-
vosti. Avšak pokud by tato osoba poskytla Důvěrné informace bez souhlasu objednatele další osobě, společnost T-MAPY nese 
za takové zveřejnění Důvěrných informací odpovědnost. 

7. Povinnosti uvedené v bodě 4. se nevztahují na Důvěrné informace, které: 
a) budou v době uzavření Smlouvy či kdykoliv poté zveřejněny prostřednictvím veřejné datové sítě či jiných médií jinou osobou 

než společnosti T-MAPY; 
b) mohou být sděleny společností T-MAPY třetí osobě v přiměřeném rozsahu za předpokladu, že jí byl prokazatelně znám 

zájem objednatele na takovém sdělení třetí osobě; nebo 

c) mohou být sděleny společností T-MAPY třetí osobě v přiměřeném rozsahu za předpokladu, že toto sdělení prokazatelně 
nepoškodí objednatele a jedná se o informaci, kterou získala společnost T-MAPY nikoliv od objednatele, ale nezávisle na 
ní.  

 
Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen dodržovat zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. 
 
Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, souhlasí 
s jejím obsahem a že tato smlouva nebyla ujednána za jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
 

V Hradci Králové  dne        V Ústí nad Labem  dne       
   

Dodavatel  Odběratel 
Ústecký kraj 

 


