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Číslo obchodního případu: 1114/2022 datum: 17.10.2022 
Číslo objednávky:        datum:       

Smlouva o dílo č. 1114/2022 
na poskytování technické podpory geografického informačního systému 

MISYS 
 

I. Smluvní strany 
 
1. Zhotovitel: 

Název, adresa: GEPRO spol. s r.o. 

 Štefánikova 52, 150 00 Praha 5 

IČO:  44851529 

DIČ: CZ44851529 

Plat. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 5 

 číslo účtu: 121619379 / 0800 

Zastupuje:  Ing. Zdenek Hoffmann, jednatel a ředitel 

  tel.  xxx 

 e-mail: gepro@gepro.cz 

GEPRO spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 6395. 

  

2. Objednatel: 

Název, adresa: Město Písek 

 Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek 

IČ: 00249998   

DIČ: CZ00249998 

Plat. spojení: KB Písek 

 číslo účtu: 127271 / 0100 

Zastupuje: JUDr. Ing. Michal Čapek, starosta 

Pověřen převzetím: 

 tel.:  xxx 

 e-mail: e-podatelna@mupisek.cz 
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II. Účel smlouvy a vymezení pojmů 

1. Smluvní strany po dohodě prohlašují ve smyslu § 1724 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník, že tato smlouva je  uzavřena podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku 
v platném znění. 

 

III. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel v aktualizačním cyklu Objednateli: 

1.1. dodá a nainstaluje aktuální vektorové katastrální mapy z katastrálního pracoviště 
event. ČÚZK, včetně přípravy těchto dat pro integraci do systému. 

1.2. dodá a nainstaluje Objednateli Soubor popisných informací katastru nemovitostí 
(SPI KN) z katastrálního pracoviště event. ČÚZK, včetně přípravy dat pro integraci 
do systému. 

1.3. provede kontrolu a instalaci aktuálního programového vybavení a dat u Objednatele. 

2. Zhotovitel bude průběžně poskytovat Objednateli technickou podporu (servis) 
geografického informačního systému MISYS (dále jen systém) v tomto rozsahu: 

2.1. Průběžná odborná telefonická a e-mailová pomoc. Konzultační služby budou 
Objednateli poskytovány především v pracovních dnech v době od 8.00 do 16.00 
hod. 

2.2. Možnost využití podpory služby Vzdálená pomoc. Tato bude poskytována 
Objednavateli především v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod. 

2.3. Sleva 10% z registračního poplatku účastníků Setkání uživatelů GEPRO & ATLAS. 

2.4. Případné další související služby v předmětné oblasti, které by Objednatel požadoval, 
účtované hodinovou sazbou. 

3. Programové vybavení 1 x MISYS-MĚSTO/LAN 20, DGNIN, DGNOUT/LAN 1  . 
Rozsah území 194 k.ú. 

4. Konkrétní práce většího rozsahu nad rámec této smlouvy budou zadávány samostatnou 
objednávkou od Objednatele. 

 

IV. Místo plnění 

1. Místem plnění jsou pracoviště Objednatele a Zhotovitele. 

 

V. Čas plnění 

1. Velký aktualizační cyklus bude proveden 4 x ročně. 
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VI. Cena 

1. Velký aktualizační cyklus: 

1.1. Aktualizace vektorových katastrálních map dle čl. III, odst. 1.1.  3 000,- Kč 

1.2. Integrace SPI KN dle čl. III. odst. 1.2.     3 000,- Kč 

1.3. Instalace a zaškolení dle čl. III. odst. 1.3.      3 000,- Kč 

1.4. Celková cena za jeden aktualizační cyklus     9 000,- Kč 

2. Celková cena 

2.1. za akt. cyklus 4 x ročně       36 000,- Kč 

2.2. Licenční poplatek za roční průběžnou údržbu  

dodaného programového vybavení      11 200,- Kč 

2.3. Celková cena        47 200,- Kč 

3. Uvedené ceny jsou platné pro stávající počet instalací programového vybavení a uvedený 
rozsah území dle čl. III. odst. 3. 

4. Hodinová sazba za související služby, nespecifikované ve smlouvě, je stanovena 
za jednoho odborného pracovníka technické podpory pro plnění předmětu smlouvy 
1200,- Kč/hod. V případě požadavků na programátorské práce je stanovena hodinová 
sazba 1500,- Kč/hod. 

5. Ceny jsou uváděny bez DPH. K cenám bez DPH bude připočtena DPH dle platné 
legislativy. 

6. V dalších letech se cena za aktualizační cykly bude zvyšovat o oficiální údaj míry inflace 
za předchozí rok. 

7. V cenách nejsou zahrnuty případné poplatky správcům dat. Podklady KN jsou 
katastrálním pracovištěm event. ČÚZK poskytnuty obcím bezplatně na základě 
ustanovení §55 odst.5 zák. 256/2013 Sb. v platném znění. 

 

VII. Platební podmínky 

1. Právo fakturace vzniká na základě oboustranně potvrzených dodacích listů 
od pověřených osob obou smluvních stran. Fakturována budou jen skutečně provedená 
plnění. 

2. Fakturace se bude provádět po dodávce a převzetí ucelených částí plnění předmětu 
smlouvy, maximálně 1x měsíčně. 

3. Lhůta splatnosti faktury je 14 dní od data jejího doručení do sídla Objednatele. 

4. Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu splatnosti faktury je 0,05 % z dlužné částky 
za každý započatý den prodlení. 

5. Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu plnění na straně Zhotovitele je 0,05 % 
z fakturované ceny dodávky za každý započatý den prodlení. 
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VIII. Zvláštní ustanovení 

1. Jednotlivé úkony se budou považovat za předané správným nainstalováním 
programového vybavení a dat a převzetím Objednatelem potvrzeným protokolem 
o převzetí. Souhrn úkonů bude takto považován za předaný předáním posledního úkonu. 

2. Data integrovaná v rámci této smlouvy jsou předávána z hlediska správnosti a úplnosti 
taková, jaká jsou. Odpovědnost za obsah a úplnost dat nese správce, který je poskytuje. 

 

IX. Ochrana osobních údajů 

1. V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) smluvní strany sjednávají, že účelem poskytování 
služeb dle smlouvy není systematické nakládání s osobními údaji zpracovávanými 
Objednatelem (jakožto správcem nebo zpracovatelem). Zhotovitel je zpracovatelem 
pouze při předání dat, obsahujících osobní údaje (přenos na nosiči nebo dálkovým 
přístupem) a při jejich implementaci do programového vybavení.  

2. Případná technická podpora prováděná vzdáleně bude prováděna výhradně pod přímou 
kontrolou Objednatele nebo jím pověřené osoby, a to buď na pokyn nebo výzvu 
Objednatele nebo po předchozím oznámení Objednateli ze strany Zhotovitele. 

3. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby spolupracovat s pověřencem pro ochranu 
osobních údajů Objednatele, poskytnout Objednateli součinnost při zabezpečení osobních 
údajů zpracovávaných v poskytnutém programovém vybavení. 

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a dalších 
skutečnostech, se kterými se seznámí během výkonu svých povinností dle této smlouvy, 
nepředávat je jakýmkoliv dalším subjektům vyjma plnění své zákonné povinnosti, 
nakládat s nimi jen v rozsahu a míře nutné k naplnění svých smluvních povinností dle 
této smlouvy a svých zákonných povinností, a zároveň zajistit, aby jím pověřené osoby 
technickou podporu fakticky vykonávající byly s těmito povinnostmi seznámeny 
a dodržovaly je. 

5. Zhotovitel se zavazuje jakékoliv osobní údaje předané mu v jakékoliv formě uživatelem 
nebo jím pověřenou osobu, a to za účelem nezbytným pro plnění této smlouvy, 
dostatečným způsobem zajistit proti neoprávněné změně, ztrátě nebo jinému zneužití, 
ze kterého by mohlo plynout vysoké riziko pro práva subjektů osobních údajů, 
a bezprostředně po dokončení technické podpory takové údaje vymazat nebo zničit. 

6. Zhotovitel umožňuje logování přístupů přes geografický informační systém MISYS 
k Webové službě dálkového přístupu (WSDP) ČÚZK, za uchování a zálohování logů 
je zodpovědný Objednatel. 

 

X. Závěrečná ujednání 

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Smlouva se vyhotovuje v počtu dvou výtisků, z čehož smluvní strany obdrží po jednom 
výtisku. 

3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu je možné pouze formou písemných dodatků 
odsouhlasených oběma stranami. 
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4. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

5. Vypovědět smlouvu může kterákoli ze smluvních stran bez udání důvodu. Výpovědní 
lhůta je tři měsíce. Tato lhůta začíná běžet první kalendářní den měsíce, následujícího 
po dni doručení písemné výpovědi druhé straně. 

6. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  

K uzavření této smlouvy o dílo má objednatel udělen souhlas usnesením rady města 
č. 752/22 ze dne 12.12.2022. 

 
V Praze, dne __________________ V  Písku, dne  __________________ 

 
 
 
 

Zhotovitel: Objednatel: 
 


