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Smlouva o zajištění technické podpory a aktualizace GIS 

č. 2017/26 dodatek č. 1 
 

 Číslo smlouvy Objednatele: MUKR/SML/000419/OI/2019 

 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 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 Kravaře 

 se sídlem:  Náměstí 43, 747 21 Kravaře     

 zastoupený:  Mgr. Monikou Brzeskovou, starostkou města  

 osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Monika Brzesková 

 osoba oprávněná jednat ve věcech technických  

 IČ:   00300292 

 DIČ:   CZ 00300292 

 Bankovní spojení: 

 Číslo účtu:  

  

  

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

    zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vl. 9307 

 zastoupený:  Ing. Jiřím Bradáčem, jednatelem společnosti  

 osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

 osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  

 IČ:   47451084 

 DIČ:   CZ47451084 

 Bankovní spojení:  

 Číslo účtu:  

 

 

 

 

 

II. Předmět dodatku smlouvy 

 

2.1. Dodatek upravuje přílohu č. 1 smlouvy 26/2017 Výčet aplikací a cena technické podpory. 

2.2. Ostatní ustanovení smlouvy 26/2017 zůstávají beze změny. 

 

 

 

 

Za dodavatele: 

 

V Hradci Králové dne ...............…….......... 

 

 

 

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

Ing. Jiří Bradáč, jednatel 

Za objednatele: 

 

V Kravařích dne 31. 10. 2019 

 

 

 

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

Mgr. Monika Brzesková, starostka města 



 

 

 

Příloha č. 1 - Výčet aplikací a cena technické podpory  

 

Principy kalkulace ceny služeb 

1) Cena služeb technické podpory se odvozuje od vstupní ceny Produktu a typu aplikace. Procentní sazby jsou počítány 

ze vstupní ceny Produktu: 

Úroveň podpory 
Sazba za služby technické podpory na 12 měsíců 

S ... Standardní podpora 

 

2) Je-li v užívání objednatele více samostatných licencí stejného produktu, pak je základní procentní sazba kalkulována 

ke každé této licenci, případný příplatek za rozšířenou podporu je ovšem kalkulován pouze k jedné z těchto licencí. 

3) Částky jsou uvedeny v Kč bez DPH. 

4) Vstupní cenou Produktu 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. 

5) Cena technické podpory může být v individuálních případech stanovena i odlišně na základě dohody obou stran. 

 

 

VÝČET APLIKACÍ A CENA TECHNICKÉ PODPORY 

Produkt 
Typ 

produktu 

Vstupní cena 

v Kč bez DPH 

Úroveň 

podpory 

Cena za technickou podporu v Kč bez 

DPH 

za 12 měsíců za 1 čtvrtletí 

Balík aplikací Administrace 

systému + CEU, T-WIST REN 

(vč. WSDP a Nahlížení do KN), 

T-MapServer/SPINBOX (vč. 

Základní mapy a Katastrální 

mapy) 

Služba T-WIST Geocode 

RÚIAN 

Spinbox Mapa technické 

infrastruktury ÚAP 

Aplikace Logování do T-WIST 

T-WIST Pasport městského 

mobiliáře SBX 

T-WIST Pasport odpadového 

hospodářství 

T-WIST Evidence nemovitého 

majetku 

Aktualizace dat KN 4x ročně 

CELKEM v Kč bez DPH 103 400,- 

Částky se zvyšují o daň z přidané hodnoty (DPH). Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zák. č. 588/1992 

Sb. v platném znění ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 


