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                                                                                                                                          SMLOUVA č.: 19/SML2927/KS/INF 

 
 
 
 
 
 
 
Smluvní strany: 
 

Odběratel  Dodavatel 

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

 Sídlo: Velká Hradební 3118/48 Sídlo/bydliště, Země: Špitálská 150/10, 500 03 Hradec Králové 

 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: Oldřichem Bubeníčkem,  
                     hejtmanem ÚK 

E-mail: info@tmapy.cz  

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

 

Termín dodání: 30. 11. 2019 

Způsob platby: bankovní převod 

Lhůta splatnosti: 21 dnů 

Místo plnění: KÚÚK 

Délka záruky za jakost: 2 měsíců 

Číslo veř. zakázky: 19/VZ0598 

 
 

I. Předmět smlouvy a jeho cena 
 

Předmět Množství 
Měrná 

jednotka 
Jednotková 

cena 
Cena celkem 

Datový model ÚAP/ÚP verze 4.0                   72.500,00 Kč 

Související úpravy v Geoportálu DMVS (NÚAP)                   77.500,00 Kč 

Související úpravy symbologie GIS                   40.000,00 Kč 

Implementace úprav                   20.000,00 Kč 

 
Celkem bez DPH 210.000,00Kč 

DPH (výše v %/částka) 44.100,00Kč 

Celkem včetně DPH 254.100,00Kč 

 
 

 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 nebo dodací list 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 obsahujícího 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 006.5/54R/2018 z 10.12.2018 
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II. Ostatní ujednání 
 

Rozsah prací souvisí s realizací povinného upgrade datového modelu ÚAP/ÚP na verzi 4.0, který je nedílnou součástí 
Geoportálu DMVS(NÚAP) a obsahuje: 

 Datový model ÚAP/ÚP verze 4.0: úpravy jevů v SDM (přečíslování, hromadná úpravy VYHL_ID, změny popisů, struktury 
tabulek, revize dle poskytovatelů, zákaznické DM, …), zapracování standardu dÚP, CAD strukturu, založení FDM (FDM, 
FileSystem, SDE) 

 Související úpravy v Geoportálu DMVS (NÚAP): jevy ÚAP (úprava aplikace, skripty na úpravu dat…), aktualizační ba-
líčky, upgrade evidenční aplikace (platné/neplatné jevy), úpravy Výdejního modulu 

 Související úpravy symbologie GIS: vzorová data (souborová geodatabáze), PNG (vzorové symboly (obrázky PNG) no-
vých a změněných jevů), style knihovna pro ArcGIS (knihovna symbolů pro využití v ArcGIS Desktop), LYR dle struktury 
GDB (soubory vrstev pro ArcGIS Desktop), PRJ (vzorový „základní“ projekt) 

 Implementace úprav: vzdálenou správou na provozní server 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: Výpis z OR dodavatele 

 
 
 
 
 
 
 

V Hradci Králové dne        V Ústí nad Labem dne       
   

Dodavatel  Odběratel 
Ústecký kraj 

 


