
Smlouva o technické podpoře GIS

Smlouva o technické podpoře GIS
uzavřená podle odst. 2 § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Označení smlouvy u Zhotovitele: ..........................

1. Objednatel

Společnost 
Se sídlem

Smluvní strany

VODARNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 143/2 
326 00 Plzeň

ICO
DIČ

252 05 625 
CZ25205625

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574.

Zastoupená ............................................ generální ředitel

Bankovní spojení 
Číslo účtu

............................................................ ......... 
......................

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel

Společnost 
Se sídlem

Asscco Central Europc, a.s.
Budějovická 778/3a 
140 00 Praha 4

ICO
DIČ

270 74 358 
CZ27074358

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525.

Zastoupená ......................., prokurista

Bankovní spojení 
Číslo účtu

......................................................... 
.......................

(dále jen „Zhotovitel“)
se dohodly na uzavření této smlouvy.
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Smlouva o technické podpore GIS

I. Úvodní ustanovení
!. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje realizovat pro potřeby Objednatele služby v rozsahu 

definovaném v či. II. -  Předmět smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení služeb dohodnutou cenu.

II. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou poskytnout Objednateli technickou podporu Geografického 

informačního systému LEDS (dále jen GIS), jejíž náplň tvoří zejména:

• Konzultace, kontroly a kvalifikované zásahy specialistů v oblastech optimalizace a správy GIS.
• Úpravy a modifikace GIS s cílem zajistit požadovanou funkčnost a provoz GIS.
• Analytické práce, revize a úpravy datového modelu včetně technické pomoci při instalaci změn 

datového modelu na pracovišti Objednatele.
• Instalace a podpora při instalaci a konfiguraci nových verzí produktů L1DS.
• Školení související s provozováním a užíváním GIS.
• Konzultační podpora při používání GIS.
• Zpracování technologických postupů pro pořizování, aktualizaci a výstupy dat GIS.
• Konzultace integrace GIS na okolní informační systémy.

2. Práce a služby budou prováděny podle požadavků Objednatele a možností Zhotovitele na základě 
jejich vzájemné dohody formou odsouhlaseného požadavku v helpdesk JÍRA na adrese 
https://iirasvv.asseco-ce.com/proiects/VPLHD. V helpdesk JÍRA bude udržována i evidence 
a dokumentace stavu řešení požadavků a jejich akceptace Objednatelem.

3. Na konci každého kalendářního čtvrtletí bude pořízen Výkaz prací technické podpory, který bude 
obsahovat číslo této smlouvy Objednatele, popis realizovaných prací a služeb za dané kalendářní 
čtvrtletí, počet skutečně odpracovaných hodin Zhotovitele a odpovídající příslušnou sazbu, celkovou 
cenu plnění, podpis pověřené osoby Objednatele a podpis pověřené osoby Zhotovitele stvrzující 
převzetí plnění.

III. Cena
1. Cena za technickou podporu provozu GIS bude vycházet z cenových tarifů Zhotovitele dle Přílohy č. 

1 a objemu realizovaných prací dle Výkazu prací odsouhlaseného Objednatelem i Zhotovitelem.
2. V uvedených cenách není započtena daň z přidané hodnoty, která bude pro zdanitelné plnění 

stanovena sazbou platnou v okamžiku jeho uskutečnění.
3. V kalendářním roce, nejdříve však od 1. 1.2021, je Zhotovitel oprávněn jednostranným písemným 

oznámením automaticky navýšit sjednanou cenu prací o koeficient, který odpovídá míře inflace 
vyhlášené Českým statistickým úřadem za rok, který tomuto zvýšení poplatku předcházel s účinností 
od prvního dne měsíce následujícího po doručení oznámení Objednateli. Neoznámí-li však 
Zhotovitel nejpozději do 31.10. předcházejícího kalendářního roku písemně Objednateli tento 
požadavek, právo navýšit cenu pro daný kalendářní rok zaniká.

IV. Platební podmínky
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1. Ceny dle či. III budou fakturovány Zhotovitelem čtvrtletně vždy za uplynulé tři kalendářní měsíce.
2. Závazným podkladem pro fakturaci ceny je odsouhlasený a potvrzený Výkaz prací Objednatelem dle 

odst. II.3.
3. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných zákonných ustanovení. 

Faktura rovněž musí obsahovat číslo smlouvy Objednatele a její přílohou musí být Výkaz prací 
potvrzený Objednatelem.

4. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení.

5. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních, je Objednatel 
oprávněn ji do pěti kalendářních dnů od doručení Zhotoviteli vrátit s tím, že Zhotovitel je poté 
povinen vystavit novou fakturu snovou lhůtou splatnosti. V takovém případě není Objednatel 
v prodlení s úhradou faktury.

V. Doba trvání smluvního stavu
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Smluvní vztah založený touto smlouvou může zaniknout:

i. Po vzájemné dohodě smluvních stran ke dni v takové dohodě uvedeném.

ii. Výpovědí kteroukoli ze smluvních stran i bez uvedení důvodu s dvanáctiměsíční (12) 
výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvým dnem kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

iii. Odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou smluvní stranou.

3. Za podstatné porušení smlouvy považují smluvní strany zejména:

i. Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky po dobu delší než 3 měsíce.

ii. Prodleni Zhotovitele s plněním závazků podle této smlouvy po dobu delší než 3 měsíce, 
s výjimkou nezajištění součinnosti podle ustanovení Vlil. této smlouvy.

VI. Smluvní sankce
1. Dostane-li se Objednatel do prodlení s úhradou faktury, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z nezaplacené ceny za každý i jen započatý den prodlení.

2. V případě prodlení Zhotovitele splněním dle této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat 
po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny nedodaného plnění za každý i jen 
započatý den prodlení.

3. Nároky z předchozích odstavců se nikterak nedotýkají případných nároků na náhradu škody.

VII. Místo plnění
1. Místem plnění dle této smlouvy je sídlo Objednatele na území České republiky.

VIII. Součinnost Objednatele a Zhotovitele
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1. Objednatel se zavazuje, že zajistí potřebné podmínky a kapacitu svých pracovníků pro spolupráci se 
Zhotovitelem a poskytne Zhotoviteli součinnost při plnění této smlouvy bezplatně.

2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli úplné, pravdivé a včasné informace a dohodnuté 
podklady potřebné k řádnému plnění závazků Zhotovitele, a to v dohodnutých termínech.

3. Objednatel vytvoří pro Zhotovitele technické a organizační podmínky nutné pro řádné plnění, 
zejména tím, že mu poskytne v dohodnutých termínech a rozsahu nebytné technické prostředky, 
definované pracovní prostředí, kvalifikované osoby tuto součinnost poskytovat a přístup na místa 
plněni. Objednatel umožní Zhotoviteli vzdálený zabezpečený přístup k systému GIS tak, aby 
pracovníci Zhotovitele mohli vzdáleně k tomuto systému přistupovat ze svého pracoviště a provádět 
nezbytné servisní úkony spojené s plněním této smlouvy,

4. Pokud je při plnění předmětu smlouvy Zhotovitelem nezbytná součinnost třetích osob, zajistí 
Objednatel plnění těchto osob.

5. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro 
řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o veškerých 
skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

IX. Pověřené osoby
1. Pracovníci pověření pro věcná jednání ve věcech realizace této smlouvy a koordinační činnosti 

u Objednatele:

.................................... vedoucí technické sekce, tel......................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  vedoucí 
...........................................

oddělení GIS a generely, tel. ...................

2. Pracovník Objednatele pověřený pro akceptaci Výkazu prací:

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  vedoucí 
............................................

oddělení GIS a generely, tel. ...................

3. Pracovníci pověření pro věcná jednání ve věcech realizace této smlouvy a koordinační činnosti 
u Zhotovitele:

............................. Business Analyst, tel. ............................................................................ 
........................ IT Analyst, tel. .................................................................... 
.................., Project Manager, tel. .................................................................

4. Pracovník Zhotovitele pověřený pro akceptaci Výkazu prací:

.................., Project Manager, tel. .................................................................

X. Záruka
1. Na práce a služby se vztahuje záruka v délce dvanácti měsíců ode dne předání a převzetí výsledků 

příslušné části prací Objednatelem.

2. Vady zjištěné po předání a převzetí plnění je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemnou 
formou bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, 
případně uvést, jak se projevují.

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady v co nejkratší možné lhůtě. Na tyto práce vyčlení dostatečné 
množství odborných kapacit, které budou odstraňovat tyto vady nepřetržitě a vyvinou své nejvyšší 
úsilí.
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4. Oprávněně reklamované vady v záruční době odstraní Zhotovitel bezplatně.

5. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně a že se na vadu nevztahuje záruka, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli cenu za poskytnuté služby určenou jako součin ceny prací a 
vykázané pracnosti.

6. Záruka na plnění se prodlužuje o dobu mezi obdržením reklamace Zhotovitelem a prokazatelným 
odstraněním vady.

7. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé:

• s přihlédnutím ke všem okolnostem nesprávnou manipulací s daty,
• z důvodů nesprávného provozování a užívání (v rozporu s předanými návody, pokyny, obsluha 

pracoviště nevyškoleným pracovníkem),
• zásahem do programového vybavení,
• zásahem do konfigurace pracoviště v rozporu se schválenými standardy a předaným stavem,
• v důsledky ostatních důvodů ležících na straně Objednatele.

XI. Další ujednání
1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví při plnění 

této smlouvy, jakož i o obsahu této smlouvy, zejména o právech a povinnostech z ní vyplývajících. 
Tato povinnost mlčenlivosti trvá 3 roky po skončení platnosti a účinnosti této smlouvy. Zhotovitel 
je oprávněn sdílet důvěrné informace se svou mateřskou společností Asseco Central Rurope. a.s., se 
sídlem na adrese Trcnčianska 56/a, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 760 419.

2. Objednatel je povinen dodržovat veškeré povinnosti, které mu vyplývají ze smlouvy nebo jiného 
právního titulu, opravňujících jej k užívání SW produktů, zejména povinnost nešířit produkty mezi 
třetími osobami a neumožnit těmto osobám jiné užívání produktů,

3. Zhotovitel pro případ, že předmět smlouvy bude mít charakter autorského díla, prohlašuje, že má 
vypořádána všechna autorská práva ve znění autorského zákona.

XII. Práva duševního vlastnictví
1. Pro účely následujících ustanovení tohoto článku se Zhotoveným dílem, resp. jeho částí rozumí 

takové součásti plnění Zhotovitele, které naplňují znaky autorského díla nebo jsou předmětem 
zvláštních práv pořizovatele databáze ve smyslu ustanovení § 2 a § 88 a násl. autorského zákona a 
které byly důsledku činností poskytnutých v rámci plnění a ke splnění této Smlouvy Zhotovitelem 
či kterýmkoli jeho subdodavatelem zhotoveny, resp. vytvořeny jako dílo vytvořené na objednávku 
ve smyslu autorského zákona dle této Smlouvy, resp. Dílčí dohody.

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli oprávnění k výkonu užívacích práv ke Zhotovenému 
dílu, přičemž toto oprávnění je nepřevoditelné, nevýhradní, na celou dobu trvání majetkových 
autorských práv ke Zhotovenému dílu. bez územního a množstevního omezení a ve způsobu užití 
Zhotoveného díla omezené na rozmnožování, záznam, přenos a provozování Zhotoveného díla pro 
účely činnosti Objednatele.

3. Objednatel není oprávněn sdělovat a zpřístupňovat Zhotovené dílo třetím osobám a veřejnosti.

XIII. Závěrečná ustanovení
!. Obě smluvní strany se současně dohodly, že:
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• pokud po dobu platnosti této smlouvy se některé její části stanou neplatnými nebo neúčinnými
pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy,

zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení 
nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nej bližší účelu 
neplatného či nevynutitelného ustanovení,

• přistoupí na dohodu o změně závazků vyplývajících z této smlouvy v případech, kdy nastaly 
nové skutečnosti, pro které nelze spravedlivě požadovat bezvadné plnění závazků,

• plnění závazků je závislé na spolupůsobení druhé strany a je znemožněno tím, že tato strana své 
povinnosti v dohodnuté době řádně nesplnila,

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost. 2 paré smlouvy 
obdrží Objednatel, 2 paré smlouvy obdrží Zhotovitel.

3. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb,, občanského zákoníku, v platném znění a autorského zákona č. 121/2000 Sb„ v platném 
znění.

4. Změny, resp. dodatky této smlouvy, mohou být učiněny pouze písemnou formou.
5. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy, budou ze strany smluvních partnerů přednostně řešeny 

dohodou. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů 
a jiných právních věcí vyplývajících z právního vztahu založeného touto smlouvou, jakož i ze vztahů 
s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud, 
Krajský soud v Plzni, a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, Okresní soud 
Plzeň - město.

6. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nastává 
zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dohodu k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 -  Ceny prací.

za Objednatele: za Zhotovitele:

nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez

V Plzni dne: 0 7 ' 10'  2020 V Praze dne:

....................... 

prokuristagenerální ředitel
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

................................... ..... .
.................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Příloha č. 1 

Ceny prací
Pro stanovení finančního objemu prací budou použity následující denní sazby (1 den = 8 hodin):

Role Cena za 1 čld bez DPH
konzultant ..................

programátor ..................

specialista IT ..................
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