
 

Dodatek č. 4 
Změna 

Smlouvy o poskytování technické podpory provozu GIS  
Označení: VaKKM/SoTP/2009 

 

 

 
 

I. Smluvní strany 
 
 

1. Objednatel 
 
Obchodní firma :  Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.     
         se sídlem :  Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 
IČ    49451871 
 
Zastoupený dle  
písemného pověření:   xxx 
   výrobně technický náměstek 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech technických:  xxx, vedoucí střediska GIS 
      
Bankovní spojení:  Komerční banka Kroměříž 
Číslo účtu:   xxx 
DIČ:    CZ49451871 
 
zapsána do obchodního rejstříku, pod spisovou značkou B 1147, vedeného Krajským soudem v Brně  
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
 

2. Poskytovatel 
 
 
Obchodní firma:   GEOVAP, spol. s r. o. 
         se sídlem:   Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 
IČ                                               15049248 
 
Zástupce organizace:   xxx 
   jednatel společnosti 
 
Bankovní spojení:   CITIBANK a.s. 
Číslo účtu:   xxx 
DIČ:   CZ15049248 
 
zapsána do Obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, pod spisovou 
značkou C 234. 
 
(dále jen „Poskytovatel“) 
 

oba též jako „Smluvní strany“ 
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II. Úvodní prohlášení 
 

1. Na základě vzájemné dohody smluvních stran byl ke Smlouvě o poskytování technické podpory 
provozu GIS (dále jen „Smlouva“) ze dne 29/7/2009 uzavřen tento dodatek č. 4, který je nedílnou 
součástí této Smlouvy.  

 

 

 

III. Změna smlouvy 

 
1. Bod 1 v části Smlouvy VIII. Pověření zaměstnanci se mění takto: 

Zaměstnancem objednatele pověřeným pro věcná jednání ve věcech organizačně-technických 
včetně podpisu objednávek a předávacích protokolů je: xxx, vedoucí střediska GIS.  

2. Dále se mění a doplňuje právní režim smlouvy včetně dodatků tak, jak je sjednáno níže v části IV. 
odst. 2, závěrečná ujednání tohoto dodatku.   

   
 
 
 

IV. Závěrečná ujednání 
1. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s 

ním, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že právní vztahy smlouvy o poskytování technické podpory 
provozu GIS ze dne 29/7/2009 včetně všech pozdějších dodatků se ve smyslu ustanovení § 3028 
odst. 3 občanského zákoníku (z.č. 89 / 2012 Sb., ) nadále řídí tímto občanským zákoníkem 
v platném znění, včetně dalších právních předpisů, vztahujících se k předmětu smlouvy (zejména 
autorským zákonem ).  uzavřen tento dodatek č. 4, který je nedílnou součástí této Smlouvy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se 
na dobu neurčitou. 

4. Ostatní ujednání uzavřené Smlouvy se nemění. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v 
tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svým podpisem. 

6. Osobní údaje na smlouvě a to jméno, příjmení, číslo občanského průkazu a rodné číslo jsou 
zpracovávány společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 
Kroměříž,  IČO: 49451871, DIČ: CZ49451871, e-mail: vak.km@vak-km.cz, tel: 573 517 111 (dále 
také jako „správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Účelem 
zpracování je uzavření smlouvy o poskytování technické podpory provozu GIS. Údaje jsou 
uchovávány po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem, 
jejich neposkytnutí bude mít za následek nemožnost uzavření smlouvy. 
Vaše práva: máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu 
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte také právo 
podat stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v 
rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte 
právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu. 
Údaje manažera pro ochranu osobních údajů jsou Ing. Štouračová Ivana ( ivana.stouracova@vak-
km.cz) a Ing. Andrýsková Tereza (tereza.andryskova@vak-km.cz). 

mailto:vak.km@vak-km.cz
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7. Tento dodatek je proveden ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu a 

Poskytovatel i Objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. 

8. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Specifikace SW GIS 

 
 
 
 
 

V Pardubicích dne:                                                                        V Kroměříži dne: 
 
Za Poskytovatele: Za Objednatele: 
 
 
 
…………………………………..                                          …………………………………………. 
       Ing. Robert Matulík  Ing. Petr Vedra 
       jednatel společnosti  výrobně technický náměstek 
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Příloha č. 1 tohoto dodatku – Specifikace SW GIS 

Příloha č. 1. Smlouvy o poskytování technické podpory provozu GIS Specifikace SW GIS ,má znění 

Ceny 

Produkt   Zakoupeno /SoD     cena bez DPH (Kč) 

GeostoreV6®  - DeskTop GIS (2 licence) SoD VaKKM/01/2016 xxx 

Mapový server Marushka – neomezená multilicence SoD VaKKM/01/2011 xxx 

Aplikace UIR SoD VaKKM/01/2008 xxx 

CELKEM 
                                     

371 000,00 

Roční cena paušální technické podpory (20% ) 
                                  

xxx 

 

***** 

 

Pravidelné paušální platby 

Paušální platby   Cena bez DPH     cena bez DPH (Kč)/rok 

Technická podpora  xxx/ rok xxx 

Lokalizační server xxx/ měsíc xxx 

CELKEM 
                                     

98 200,00 

Roční cena paušálních plateb 
                                  

98 200,00 

 

 


