
Zástupce organizace: 

 

 

 

Dodatek č. 8 

ke smlouvě o poskytování technické podpory k 

programovému vybavení č. TP/2001-01/KR 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

Obchodní jméno:  Město Kroměříž 

Velké Náměstí 115 

767 01 Kroměříž
 

 

 

 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:  

IČO: 

DIČ: 

Mgr. Miloš Malý 
starosta města 
 
 
287351 

 

 

 

2. Zhotovitel 

Obchodní jméno: 

Zástupce organizace: 

 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:  

IČO:     

DIČ: 

 
 
GEOVAP, spol. s r. o. 
Čechovo nábřeží 1790 

530 03 Pardubice 

Ing. Robert Matulík 
jednatel společnosti 

 

15049248 

248-150492248

 

zapsán v obchodním rejstříku 26.2.1991 pod spisovou značkou C.234 vedenou u 

rejstříkového soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice
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II. Úvodní ustanovení 

1. Na základě vzájemné dohody smluvních stran byl ke smlouvě č. TP/2001-01/KR uzavřen tento 

Dodatek č. 8, který je nedílnou součástí této smlouvy. 

III. Předmět dodatku 

1. Zhotovitel se tímto zavazuje poskytovat objednateli technickou podporu k programovému 

vybavení specifikovaném v Příloze č. 1 Tabulce č. 1 (dále jen software) tohoto dodatku, pro 

který je objednatel vlastníkem licence. 

2. Cena technické podpory na jeden měsíc činí paušální částku 1,67 % z kupní ceny software dle 

ceníku zhotovitele (zvýšené o DPH podle zákonných sazeb). 

3. Počínaje dnem 1. 1. 2010 je zhotovitel oprávněn upravovat ceny dle čl. III., odst. 2. tohoto 

dodatku v každém kalendářním roce o míru inflace (tj. index růstu spotřebitelských cen) 

stanovenou Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Tato úprava cen musí 

být objednavateli oznámena nejméně 14 dní před jejich prvním uplatněním. 

4. Zhotovitel bude účtovat technickou podporu vždy k 5tému dni následujícího měsíce se 

zdanitelným plněním k poslednímu dni uplynulého měsíce. Vyúčtování je splatné do 14 dnů 

ode dne doručení objednateli. 

5. První platba bude za měsíc leden 2009. 

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění předmětu tohoto dodatku ke 

změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z tohoto dodatku, bude 

tato sazba promítnuta do všech cen s DPH uvedených v tomto dodatku a zhotovitel je od 

okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O 

této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek. V rámci platných finančních předpisů je ke dni 

podpisu a účinnosti tohoto dodatku uváděna současně platná sazba DPH ve výši 19%. 

IV. Závěrečná ujednání 

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na 

dobu neurčitou. 

2. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy se tímto nemění. 

3. Tento dodatek je proveden ve čtyřech vyhotoveních, z nichž obdrží zhotovitel i objednatel po 

dvou vyhotoveních. 

V Pardubicích dne: 20. 12. 2008 V Kroměříži dne: 30. 12. 2008 

Za zhotovitele:  Za objednatele: 
 

 

 

Ing. Robert Matulík                                                       Mgr. Miloš Malý 

jednatel společnosti                                                      starosta města 
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Příloha č. 1 - Specifikace software 

 

 

Tabulka č. 1 
Komponenta Cena bez 

DPH (Kč) 

DPH 19% 

(Kč) 

Cena s DPH 

(Kč) 
Výherní hrací přístroje 42 000,00 7 980,00 49 980,00 

Celkem TP 1,67 % měsíčně 701,40 133,30 834,70 
 


