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Dodatek č. 2  

smlouvy o systémové podpoře při rozvoji  

geografického informačního systému (GIS) 

č. 68/2009 
 

KTU/POSS-2009/2644 - D2 
 

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). 

 
I. 

Smluvní strany 

 
1. Objednatel:  Město Dvůr Králové nad Labem 
 se sídlem:  náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17  Dvůr Králové nad Labem 

 zastoupený:  Ing. Janem Jarolímem, starostou města 

 IČ:  00277819 

 DIČ:  CZ00277819 

 bankovní spojení:  

 číslo účtu: 

 osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

 osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

     

 

2. Zhotovitel:  T-MAPY spol. s r.o. 
 se sídlem:  Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové 

  zapsán v OR vedeném KS v Hradci Králové, odd. C, vl. 9307 

 zastoupený:  Ing. Milanem Novotným, jednatelem firmy 

 IČ:  47451084 

 DIČ:  CZ47451084 

 bankovní spojení:  

 číslo účtu:  

 osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

 osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  

    

 

 

II. 

Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem Dodatku č. 2 smlouvy o systémové podpoře při rozvoji geografického informačního systému (GIS) č. 

68/2009je: 

1) doplnění podmínek mlčenlivosti 

2) aktualizace seznamu poskytnutých aplikací a ceny technické podpory, uvedených v příloze č. 1 pro období od 

01. 04. 2019, v návaznosti na změny v seznamu softwarových produktů v předchozím období, viz příloha č. 1 

tohoto Dodatku. 

 

III. 

Mlčenlivost 

3.1. Závazek mlčenlivosti podle této smlouvy se vztahuje na důvěrné informace. Důvěrné informace jsou jakékoli 

informace, které nejsou veřejně přístupné, případně je některá smluvní strana označí jako důvěrné nebo takové 

informace, se kterými se má nakládat, vzhledem k okolnostem známé druhé straně při poskytnutí informací, jako s 

důvěrnými. Důvěrné informace jsou zejména jakékoliv informace obchodní, technické nebo ekonomické povahy, 

informace o některé smluvní straně, informace o zaměstnancích a klientech strany, osobní údaje, cenové dohody 

smluvních stran, know–how kterékoli strany, specifikace, počítačové databáze, software nebo dokumentace v 

jakékoli podobě ať již zachyceny hmotně nebo poskytnuty ústní formou. 

3.2. Smluvní strana může použít důvěrné informace týkající se druhé smluvní strany pouze pro účely plnění této 

smlouvy a nesmí poskytnout tyto důvěrné informace třetím osobám, kromě níže uvedených případů. Ani po 

ukončení účinnosti podle této smlouvy však nesmí některá strana použít důvěrné informace v rozporu s touto 

smlouvou. 
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3.3. Smluvní strana je oprávněna poskytnout důvěrné informace bez souhlasu druhé smluvní strany pouze v případech, 

jestliže jí takovou povinnost ukládá zákon. 

3.4. Každá smluvní strana se zavazuje přijmout nezbytná opatření na ochranu důvěrných informací minimálně však ve 

stejném rozsahu a kvalitě, jako při ochraně srovnatelných vlastních důvěrných informací podobné povahy a 

důležitosti. Uvedená opatření však nemohou být v menším rozsahu a kvalitě, jak je rozumné a obvyklé. 

3.5. Každá smluvní strana bude oznamovat druhé straně neoprávněné použití, poskytnutí nebo zveřejnění důvěrných 

informací nebo jiné porušení povinnosti podle této smlouvy a to, jakmile se tuto skutečnost dozví. Oznamující 

strana se zároveň zavazuje přiměřeným způsobem spolupracovat s druhou stranou při znovuobnovení ochrany 

důvěrných informací a zabránění jejich dalšímu neoprávněnému použití. 

3.6. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze závazku mlčenlivosti budou trvat i po ukončení účinnosti této 

smlouvy, a to až do doby, než se stanou veřejně známými nebo přístupnými bez porušení povinnosti některou 

stranou, příp. třetí osobou. 

 
IV. 

Ostatní ujednání 

4.1 Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v návaznosti na rozšíření počtu softwarových produktů a aktualizaci platebního 

kalendáře technické podpory pro období od 01. 07. 2019 

4.2 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

4.3 Platnost ostatních článků Smlouvy č. 68/2009, které se Dodatkem č. 2 nemění, zůstává nezměněna. 

4.4 Měnit nebo doplňovat text původní smlouvy nebo všech jejích dodatků je i nadále možné jen formou písemných 

dodatků, potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

4.5 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

4.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 

projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně 

nevýhodných podmínek. 

4.7 Tato smlouva byla schválena radou města dne 02.05.2019, pod číslem usnesení R/272/2019 – 19. RM 

 

 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 20.05.2019           V Hradci Králové dne 07.05.2019 

 

 

 

 

 

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

 Ing. Jan Jarolím, starosta     Ing. Milan Novotný, jednatel   

      za objednatele      za zhotovitele 
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Příloha č. 1 Smlouvy o technické podpoře  
 

 

Výčet aplikací a cena technické podpory 
 

 

stav k 01. 04. 2019 

Produkt 
Licence 

(typ, počet) 

Typ 

produktu 

Vstupní cena 

v Kč bez DPH 1) 

Úroveň 

podpory 

Cena za technickou 

podporu v Kč bez 

DPH  

za 12 měsíců 2) 3) 

T-WIST CEU - Centrální evidence uživatelů  neomezená S S 

T-WIST CEU - konektory na LDAP neomezená S S 

T-WIST REN  GDPR neomezená S S 

modul WSDP neomezená S S 

T-WIST Informace k nemovitostem neomezená S S 

T-MapServer/Spinbox neomezená S S 

widget Poznámky Pro neomezená S S 

widget Souřadnice neomezená S S 

SBX mapová aplikace Základní mapa neomezená S S 

SBX mapová aplikace Katastrální mapa neomezená S S 

SBX mapová aplikace Krizové řízení neomezená S S 

SBX mapová aplikace Turistická mapa neomezená S S 

SBX mapová aplikace Životní prostředí neomezená S S 

SBX mapová aplikace Mapa dopravy neomezená S S 

SBX mapová aplikace ÚAP – rozšířená neomezená S S 

SBX mapová aplikace ÚAP – technická 

infrastruktra 
neomezená S S 

Metainformační systém – MetIS neomezená S S 

Universální komunikační jádro neomezená S S 

Konektor SBX a Radnice VERA neomezená S S 

Konektor SBX a SU VITA neomezená S S 

T-WIST Pasport komunikací extranet S S 

T-WIST Pasport zeleně extranet S S 

T-WIST Pasport veřejného osvětlení extranet S S 

T-WIST Pasport památek neomezená S S 

T-WIST Pasport vodovodů a kanalizací extranet S S 

T-WIST Pasport vodních zdrojů a ČOV neomezená S S 

GIS objekty neomezená S S 

     

CELKEM 
v Kč bez DPH  161 460 Kč 

v Kč včetně 21% DPH 195 367 Kč 

 

Poznámka: 
1) Vstupní cenou je základní cena licence (licencí) každého softwarového produktu. Tato cena nemusí být uvedena, jedná-li se o technickou podporu 

poskytovanou k softwarovému produktu třetí strany nebo je-li cena za provádění technické podpory kalkulována odlišným způsobem. 
2) Minimální započitatelné období je 1 kalendářní měsíc 
3) Roční sazba technické podpory se odvozuje ze vstupní ceny každého softwarového produktu a stanovuje se podle typu licence (výchozí sazba je 

18%), způsobu používání a konkrétního rozsahu technické podpory ke každé aplikaci na daný kalendářní rok. Tato sazba nemusí být uvedena, 

jedná-li se o technickou podporu poskytovanou k softwarovému produktu třetí strany nebo je-li cena za provádění technické podpory kalkulována 
odlišným způsobem. 

4) Technická podpora poskytnuta v rámci technické podpory k produktu CEU. 
5) Aplikace zůstávají v provozu v režimu prohlížení jako archív dat, technická podpora nebude k označené aplikaci poskytována. 

 

Platební kalendář od 01.07.2019 

datum fakturace 

v  kalendářním roce 

za provádění technické podpory 

v uvedeném období příslušného 

kalendářního roku 

cena v Kč  

bez DPH 

cena v Kč včetně 

21% DPH 

01. 02.  01. 01. – 31. 03. 

01. 05. 01. 04. – 30. 06. 

01. 08. 01. 07. – 30. 09. 

01. 11. 01. 10. – 31. 12. 

 
Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními platnými ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění. 


