
Dodatek č. 5 smlouvy o technické podpoře č. 42/2007 

! 
MDOBP008UD7P 

i. 
Smluvní strany 

1. Objednatel: Město Dobříš 
sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 
IČ: 002420098 
DIČ: CZ002420098 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Dobříš 
číslo účtu: 19-521732389/0800 
zastoupený: Bc. Janou Vlnasovou, starostkou města 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jana Vlnasová, starostka města 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Radim Weber, vedoucí oddělení výstavby 

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

registrace u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vl. 9307 
IČ: 47451084 
DIČ: CZ47451084 
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 8688743/0300 
zastoupený: Ing. Jiřím Bradáčem, jednatelem firmy 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Bradáč, jednatel firmy 
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Mgr. Petr Šerhant, vedoucí projektu 

II. 
Úvodní ustanovení 

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 31.5.2007 smlouvu o technické podpoře č.42/2007 schválenou Radou města dne 
11.5.2007 usnesením č. 10/18/2007, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.2.2011, schváleného Radou města dne 
17.2.2011 usnesením č. 17/4/2011, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 3.3.2014, schváleného Radou města dne 
12.2.2014 usnesením č. 7/3/2014, ve znění Dodatku č. 3 zde dne 9.1.2015, schváleného Radou města dne 7.1.2015 
usnesením č. 22/1/2015 a ve znění Dodatku č. 4 zde dne 30.4.2018, schváleného Radou města dne 17.4.2018 
usnesením č. 35/8/2018. 

III. 
Předmět smlouvy 

3.1 Předmětem Dodatku č. 5 ke smlouvě č. 42/2007 je: 
® aktualizace seznamu aplikací a ceny technické podpory pro období od 01. 01. 2020, v návaznosti na zrněny 

v rozsahu softwarových produktů v předchozím období, viz příloha č. 2 tohoto Dodatku 
• rozšíření datových sad o webové služby Nezplatněné GP a Historie KN, viz příloha č. 3 tohoto Dodatku. 

IV. 
Ostatní ujednání 

4.1 Objednatel se zavazuje zaslat tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Objednatel před odesláním přijme účinná 
opatření, aby nedošlo ke zveřejnění skutečností, které tvoří obchodní tajemství dodavatele, nebo skutečností, na 
které se povinnost uveřejnění podle zákona nevztahuje (ust. § 3 odst. 1. a 2. zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění), pokud dodavatel na takové skutečnosti objednatele upozornil. Objednatel však tuto 
smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezašle, jestliže výše hodnoty jejího předmětu (celková cena) 
je 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo nižší. 

4.2 Objednatel přijímá, že údaje o vstupní ceně jednotlivých produktů, údaje o ceně technické podpoiy jednotlivých 
produktů včetně výpočtu a údaje o kalkulaci cen, nikoliv však údaj o celkové ceně technické podpoiy, tvoří 
obchodní tajemství dodavatele. 

4.3 Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

4.4 Platnost ostatních článků Smlouvy č. 42/2007, které se Dodatkem č. 5 nemění, zůstává nezměněna. 

4.5 Tento Dodatek č. 5 nabývá účinnosti po podpisu oběma stranami a dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

4.6 Měnit nebo doplňovat text původní smlouvy nebo všech jejích Dodatků je i nadále možné jen formou písemných 
dodatků, potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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4.7 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po
vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně
nevýhodných podmínek.

4.8. Tento dodatek č. 5 schválila rada města Dobříše na svém jednání dne 18.11.2019 usnesením číslo 4/37/2019/RM.

za objednatele:
V Dobříši dne ..

Bc. Jana Vlnašová/starostka mastp

za dodavatele: jř>0..//. &^
V Praze dne ' 7
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Příloha č. 2 Smlouvy o technické podpoře 

Seznam aplikací a ceny technické podpory 

Kalkulace ceny technické podpory 
1) Základní sazba technické podpoiy činí 20 % ceníkové ceny Produktu za každých 12 měsíců. 
2) Cena technické podpoiy se odvozuje od ceníkové ceny Produktu a typu aplikace (viz či. I Podmínek). Procentní 

sazby jsou počítány z ceníkové ceny Produktu: 

Úroveň podpory 

S ... Standardní podpora 

Sazba za technickou 
S ... Standardní aplikace 

2 0 % 

xxlporu na 12 měsíců 
U ... Uživatelská aplikace 

15% 

3) 

4) 

Je-li v užívání objednatele více samostatných licencí stejného produktu, pak je základní procentní sazba 
kalkulována ke každé této licencí, případný příplatek za rozšířenou podporuje ovšem kalkulován pouze k jedné z 
těchto licencí. 
Ceníkovou 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. 
Cena technické podpoiy může být v individuálních případech stanovena i odlišně na základě dohody obou stran. 

Výčet 

Produkt 

T-WIST Portál 
T-WIST CEU 
T-WIST REN GDPR 
modul WSDP 
T-MapServer/Spinbox 
modul Poznámky Pro 
SBX - konektor na Stavební úřad VITA 
SBX mapová aplikace Základní mapa 
SBX mapová aplikace Katastrální mapa 
SBX mapová aplikace Územní plán 
SBX mapová aplikace Mapa sekání zeleně 
SBX mapová aplikace Technická mapa 

T-WIST Pasport komunikací 
T-WIST Pasport zeleně 
T-WIST Pasport veř. osvětlení 
T-WIST Mapové podklady (import DGN, 
DXF,SHP,GPX) 

aplikací a cena technické podpory 

Počet, rozsah či jiná 
specifikace licence 

neomezená 
neomezená 

interní neomezená 
interní neomezená 

neomezená 
neomezená 

interní neomezená 
neomezená 
neomezená 
neomezená 
neomezená 
neomezená 
neomezená 
neomezená 
neomezená 

neomezená 

Ceníková cena 
v Kč bez DPI 1 

10 000 Kč 
30 000 Kč 
70 000 Kč 
12 000 Kč 
60 000 Kč 
15 000 Kč 
20 000 Kč 
10 000 Kč 
10 000 Kč 
10 000 Kč 
10 000 Kč 
10 000 Kč 
55 000 Kč 
55 000 Kč 
40 000 Kč 

22 500 Kč 

Úroveň 
podpory 

S 
S 

s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 

Cena za technickou 
podporu za 12 měsíců 

bez DPH 
2 000 Kč 
6 000 Kč 

14 000 Kč 
2 400 Kč 

12 000 Kč 
3 000 Kč 
4 000 Kč 
2 000 Kč 
2 000 Kč 
2 000 Kč 
2 000 Kč 
2 000 Kč 

11 000 Kč 
11 000 Kč 
8 000 Kč 

4 500 Kč 

CELKEM 
cena bez DPH 

cena vč. 2 1 % DPH 
87 900 Kč 
106 359Kč 

Platební kalendář na období od 01. 01. 2020 
Cena za provádění technické podpoiy je fakturována vždy předem na dané období dle následující tabulky: 

Datum fakturace 
v příslušném kalendářním 

roce 
15.01. 
15. 04. 
15.07. 
15. 10. 

za provádění technické podpoiy 
v uvedeném období příslušného 

kalendářního raku 
01. 01. až31. 03. 
01.04. až 30. 06. 
01.07. až 30. 09. 
01. 10. až31. 12. 

Částka v Kč 
bez DPI I 

21 975 Kč 
21 975 Kč 
21 975 Kč 
21 975 Kč 

Částka v Kč 
vč. 21 %DPH 

26 590 Kč 
26 590 Kč 
26 590 KČ 
26 590 Kč 

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními platnými ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 
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Příloha č. 3 Smlouvy o technické podpoře 

Seznam základních geografických datových sad pro pravidelnou aktualizaci 

název vrstvy 

Katastrální mapa - data ISKN, soubor popisných 
(SPI) a geodetických informací (SGI) ° 
Digitální technická mapa - data DTM města 
včetně čtvrtletní aktualizace 
geokódovací služba T-MAPY RÚIAN 
včetně měsíční aktualizace 
T-MAPY WMTS služby RÚIAN 2), Katastrální 
mapa3 ) a OpenStreet Map 
T-MAPY WS služby Nezplatněné GP a Historie 
KN 

rozsah území 

ORP Dobříš 

město Dobříš 

ORP Dobříš 

ORP Dobříš 

ORP Dobříš 

frekvence 
aktualizace 

4x ročně 2) 

4x ročně2 ) 

měsíčně 

průběžně 

měsíčně 

poskytovatel 
dat 

ČÚZK 

město Dobříš 

ČÚZK 

ČÚZK 

ČÚZK 

cena 
bez DPH 
4 000 Kč 

aktualizace 
3 000 Kč 

aktualizace 
300 Kč 
měsíčně 
500 Kč 

měsíčně 
1 000 Kě 
měsíčně 

Poznámky: 
V SGI zahrnuje data DKM, KMD, KM-D a ÚKM. Veškerá uvedená data pro aktualizaci zajiš�uje dodavatel na základě rámcové 

smlouvy s CUZK a žádosti o výdej dat KN v elektronické podobě. 
Aktualizace dat ISKN a DTM proběhne vždy v I., 4., 7. a 10. měsíci v kalendářním roce 
WMTS služba RÚIAN obsahuje vrstvy Správní hranice, Volební okrsky, Ulice, Adresy, Stavební objekty a Adresní místa. 
WMTS služba Katastrální mapa obsahuje vrstvy Katastrální mapa, Věcná břemena a BPEJ. 

Platební kalendář na období od 01. 01. 2020 
Cena za poskytování geodat/služeb a jejich aktualizaci je v každém kalendářním roce fakturována vždy za dané období 
dle následující tabulky: 

datum fakturace 
v kalendářním roce 

15.01. 
15.04. 
15.07. 
15. 10. 

za poskytování služeb v období 

01. 01. až31. 03. 
01.04. až 30. 06. 
01.07. až 30. 09. 
01. 10. až31. 12. 

cena v Kč 
bez DPH 

12 400 Kč 
12 400 Kč 
12 400 Kč 
12 400 Kč 

cena v Kč 
včetně DPH 

15 004Kč 
15 004 Kč 
15 004 Kč 
15 004 Kč 

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