
 
Smlouva 

č. 23/2006 

o podpoře a rozvoji informačního systému T-WIST 

uzavřená v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991  Sb.  obchodního  zákoníku,  ve  znem 

pozdějších   předpist1,  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)  a  na  základě 

usnesení  Městské  rady č. 2046/2006  -  RM 85 ze dne 28.2.2006. 

I. 

SMLUVNÍ  STRANY 

I.   Objednatel: 

se sídlem 

 
zastoupený: 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

IČ: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

 

2. Dodavatel: 

se sídlem 

vedená u: 

 
zastoupený: 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

IČ: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Město Hranice 

Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 

753 37 Hranice 

PhDr. Vladimírem Juračkou, starostou města 

PhDr. Vladimír Juračka 

Ladislav Kučmerčík 

00301311 

 

 

 

T-MAPY  spol. s r.o. 
Nezvalova 850, 500 03 Hradec Králové 

Krajského soudu v Hradci Králové, 

oddíl C, vložka 9307 

Ing. Milanem Novotným, jednatelem společnosti  

 

 

47451084 

CZ47451084 

 

II. 
Úvodní ustanovení a předmět smlouvy 

I. Tato smlouva je uzavírána podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, § 27 - Jednací řízení bez 

uveřejnění, na základě předchozího dodání a rutinního využívání rozsáhlé sady vzájemně provázaných 

programů IS T-WIST a desktopových aplikací na bázi GISel (dále jen Aplikace), která je autorským dílem 

společnosti T MAPY spol. s r.o., a tato společnost je jejím jediným dodavatelem. Tato skutečnost je 

doložena čestným prohlášením společnosti T-MAPY, které je přílohou č.l této smlouvy. Na základě 

uvedených skutečností se Město Hranice rozhodlo další údržbu a rozvoj Aplikací svěřit společnosti  

T-MAPY spol. s r.o. 

2. Předmětem této smlouvy je 

a. provoz a údržba již dodané vzájemně provázané sady Aplikací, k níž společnost T-MAPY spol. sr.o. 

poskytla Městu Hranice užívací právo dle „Podmínek užití licencí software" tvořících přílohu č. 3 

a č. 4 této smlouvy, a nadále bude poskytovat rozvoj Aplikací v souladu s potřebami Města Hranice  

a s tím související práce, 

b. poskytování  softwarové  podpory  specifikované  v  příloze č. 5  této smlouvy  na Aplikace specifikované 

v pr-íloze č. 6 této smlouvy. 

3. Bližší specifikace jednotlivých plnění podle této smlouvy jsou uvedeny v jednotlivých písemných 

prováděcích přílohách této smlouvy, které se dnem jejich podpisu zástupci obou smluvních stran stávají 

nedílnou součástí této smlouvy. 
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Ill. 

MÍSTO PLNĚNÍ 

4. Místem plnění dle této smlouvy je sídlo objednatele - Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 

753 37 Hranice 

IV. 

TRVÁNÍ SMLOUVY 

I. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem 28.2.2006. 

2. Termíny poskytování služeb dle této smlouvy, tj. zajišťování provozu, údržby a rozvoje Aplikací, 

a konkrétní podmínky provádění díla jsou uvedeny v jednotlivých prováděcích přílohách této smlouvy.  

3. Kterákoliv ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou písemnou 

výpovědí, která začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

v. 
CENA  A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

I. Cena za plnění předmětu této smlouvy dle čl. II., odst. 2.a), bude fakturována na základě dílčích kalkulací či 

výkazů skutečně provedených prací na Aplikacích a počtu hodin strávených řešením odsouhlaseným oběma 

smluvními stranami. Kalkulace dle výkazů skutečně provedených prací budou vycházet z jednotkových 

sazeb dodavatele uvedených v příloze č. 2. 

2. Cena za plnění předmětu této smlouvy dle čl. II., odst. 2.b) bude fakturována na základě přílohy č. 5 podle 

aktuálního seznamu uvedeného v příloze č. 6. 

3. K částkám bude vždy připočtena daií z přidané hodnoty (DPH) v souladu se zákonem č. S88/1992 Sb. 

v platném znění ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. Platba softwarové podpory za nově pořízené Aplikace započne od prvního dne kalendářního čtvrtletí 

následujícího po dni protokolárního předání Aplikace objednateli. 

S. Splatnost faktur se sjednává na 14 dnů od doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se 

považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je 

dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,0S % z fakturované částky za každý den 

prodlení. 

6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v prt1běhu plnění této smlouvy, jestliže 

dodavatel neplní termíny v této smlouvě stanovené. 

7. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělk,1 dosavadního 

plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 

8. Objednatel je oprávněn  pozastavit  úhradu  kterékoliv  platby  ve prospěch dodavatele,  pokud je dodavatel 

v prodlení s plněním  peněžitého závazku  vc1či objednateli  podle této smlouvy. 

VI. 
SPLNĚNÍ DÍLA 

I. Dodavatel splní svou povinnost provést dílo vždy řádně a kvalitně tak, že splní řádně veškeré své povinnosti 

s tím, že řádným splněním se rozumí řádné, zajišťování provozu, údržby a rozvoje Aplikací jakož i ujednání 

v rozsahu umož1\ujícím řádnou a úplnou realizaci předmětu díla. Nedílnou součástí řádného splnění díla je 

předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli a to zejména dokumentace - 

popis aplikací, uživatelská příručka a technická příručka, případně dalších doklad,, a dokumentů uvedených 

v příslušné prováděcí příloze této smlouvy. 

2. Povinnost dodavatele provést řádně dílo je splněna dnem, kdy je dílo předáno objednateli. 

3. Řádné splnění povinnosti dodavatele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla 

podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze 

v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez 

vad a nedodělků. které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností 

dodavatele uvedených v článku II může být osvědčeno dílčími zápisy. Nedokončené dílo, dílo s vadami a 

nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo převzít. 

4. Předání software objednateli bude uskutečněno instalací software u objednatele a úspěšnou aplikací 

funkčních testů. Dodavatel je povinen objednatele vyrozumět o způsobilosti software k provedení funkčních 

testů a termínů jejich demonstrace a o úspěšné aplikaci testů vyhotovit protokol. Za úspěšnou se aplikace 

funkčních testů považuje tehdy.jestliže testovaná část je funkční a nevykazuje závady a nedostatky 
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znemožiíující nebo podstatně omezující její provozování. Úspěšnou realizací funkčních testů se považuje 

software za předaný. 

5. K sepsání zápisu vyzve dodavatel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo 

připraveno k odevzdání. 

6. Dodavatel se zavazuje poskytovat podporu ke každé aplikaci minimálně 5 let od jejího předání objednateli 

na základě budoucích ujednání o její konkrétní náplni mezi oběma stranami. 

VII. 

PODMÍNKY  PROVÁDĚNÍ SMLOUVY 

l. Řešení úkolů bude probíhat průběžně podle požadavků a potřeb objednatele a na základě specifikací 

uvedených v jednotlivých prováděcích přílohách této smlouvy. 

2. Řádné plnění povinností dodavatele se osvědčuje zápisy o pd1běžném plnění předmětu smlouvy 

podepsanými oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky takového osvědčení 

pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že jednotlivé požadované položky byly 

dodavatelem řádně splněny. 

3. Dodavatel zajišťuje plnění smlouvy svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Dodavatel nese plnou 

odpovědnost  za neplnění  povinností  vyplývajících z této  smlouvy. 

4. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny díla před jeho dokončením. 

5. Jestliže změny díla  před  jeho dokončením  navrhne  objednatel,  zavazuje se  dodavatel  provést  hodnocení 

dopadů objednatelem navrhovaných změn díla na termíny a cenu díla. Pokud by však takovéto hodnocení 

vyžadovalo dodatečné náklady, anebo  by  nepříznivě  ovlivnilo  pracovní  vytížení  pracovníků  nebo  využití 

jiných prostředků určených k  provádění díla, dodavatel  tuto skutečnost  oznámí objednateli  a  hodnocení 

provede pouze na základě písemného  pověření  objednatelem.  V  takovém  případě  se objednatel  zavazuje 

zaplatit za provedení takového hodnocení dodavateli cenu podle stráveného času v sazbách platných v době 

hodnocení. V takovém případě se obě smluvní strany zavazují sjednat dodatek smlouvy, který by přiměřeně 

posouval termín provedení celého díla s ohledem na skutečnost, že dodavatel využil k provedení hodnocení 

dopadť1 navrhovaných  změn  díla některého z pracovníků  nebo prostředků  určených  k provedení díla. 

6. Jakékoliv změny díla musí být sjednány písemně dodatkem této smlouvy. V závislosti na tom budou 

upraveny termíny a harmonogram plnění, cena, platební podmínky, součinnost objednatele, event. 

dokumentace díla. Dodavatel není povinen ani oprávněn provést jakékoliv změny díla, dokud tyto nebudou 

písemně sjednány dodatkem této smlouvy. 

7. Dodavatel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

byl řádně seznámen se zadáním a požadavky objednatele 

je seznámen s technickými podmínkami objednatele 

všechny  nejasné  podmínky  pro si vyjasnil s  příslušnými pracovníky 

8. Dodavatel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění dodavatelových 

povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy 

výslovně uvedeny. 

VIII. 

ZÁRUKY  A REKLAMACE 

l. Záruční doba na každou část díla je sjednána na dobu 24 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního 

předání a převzetí každé části díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u díla 

během záruční doby s výjimkou vad, u nichž dodavatel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. 

2. V průběhu záruční doby je dodavatel povinen reagovat na problémy zabrai\ující užívání předmětu díla do 

24 hodin a na problémy omezující užívání předmětu díla do 48 hodin od jejich nahlášení. Reakcí se rozumí 

i vzdálené řešení problému prostřednictvím poskytnutí kvalifikovaného poradce. 

3. Neodstraní-li dodavatel reklamované vady či nedodělky ve stanovené lhůtě nebo oznámí před jejím 

uplynutím, že vady či nedodělky  neodstraní, objednatel  uplatní u dodavatele  přiměřenou  slevu  z ceny 

za  zhotovení díla. 

4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

IX. 
ODSTOUPENÍ  OD SMLOUVY 

l. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li dodavatel podstatným způsobem své smluvní povinnosti. 
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2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a. nedodržení zadání - formy a funkčnosti softwarového vybavení - vedoucí k jeho praktické 

nepoužitelnosti  objednatelem, 

b. neuvedení informací o okolnostech souvisejících s plněním smlouvy, které nejsou jeho 

předmětem, mající za následek vznik neočekávaných druhotných nákladů či komplikací 

znemožiíujících nasazení softwarového vybavení. 

3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana 

povinná poruší své povinnosti ve smyslu čl. X, odst. 2 této smlouvy. 

4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném 

uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, mť1že 

oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, 

tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy 

se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními 

stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své 

povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

6. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy, dodavateli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně 

spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. 

7. K odstoupení od smlouvy dojde dnem doručení písemného projevu vůle objednatele o odstoupení 

dodavateli na adresu uvedenou v čl. I, odst. 2. 

X, 

SMLUVNÍ  POKUTY 

l. V případě, že dodavatel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.V případě, 

že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní 

pokutu uplatiíovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

2. V případě, že dodavatel bude v prodlení s předáním dokladť1 objednateli dle čl. VI. odst. l této smlouvy, 

nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

díla za každý, byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti. 

3. V případě, že dodavatel nedodrží lhůtu pro odstranění vad resp. nedodělků dle čl. VIII., odst. 2 této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen 

započatý den prodlení. 

4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 

druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. 

XL 

SOUČINNOST  A  VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

l. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné 

plnění svých závazků z této smlouvy a jejích dodatkt1. Smluvní strana je povinna informovat druhou 

smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být dllležité pro řádné plnění této 

smlouvy a jejích dodatků. 

2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, písemně 

pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců smluvních stran. 

3. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě nebo k jejím dodatkům, nebo 

která mají být učiněna na základě této smlouvy nebo jejích dodatků, musí být učiněna v písemné podobě 

a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem na adresu uvedenou na titulní stránce této 

smlouvy, není-li mezi smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.  

4. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou smluvní stranu 

neprodleně  informovat. 

5. Při výkonu prací jsou pracovníci dodavatele povinni podřídit se vedení projektu ze strany objednatele. 

XII. 
ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ 

l. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o kterých se dozví při plnění 

této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které jsou již vlastnictvím strany 

zveřejiíující, nebo jsou veřejně dostupné, nebo byly získány nezávisle na stranách participujících 
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v zá vaz ko výc h vztazích ohle d ně vytvoření a impleme ntace software,  ne bo  by ly získány  od třetí strany 

bez ja ké ho ko liv omezení. 

2. V případ ec h v té to s mlo uvě výs lo vně ne upra ve nýc h pla tí pro obě sml uvní stra ny ustanovení obchodn ího 

zá ko níku č. 5 13/ 1991 S b. v p la tném znění. S ml u vní stra ny se za vaz ují ,že případné spory u právního vztahu, 

zalo že ného touto smlo uvo u, budou řeš it před e vším jed ná ním. Zá nik s ml uvního vzta hu se n edo týká nároku na 

náhradu škody vz niklé po ru šení m sml o uvy, nároků odpovědnosti za vady, řeše ní spo rů mezi sml uvní mi st rana 

mi a ji nýc h  náro k t1'. , kte ré podle této smlo uvy ne bo vzh ledem ke  své   po vaze  mají trvat  i po  uko nče ní 

smlo uvy. 

3. Ja káko li v úst ní ujed nání při provádění díla, která ne jsou pís e m ně po tvrze na oprá vně nými zástupc i obou 

smluvníc h s t ran, jso u p rá vně ne úč inná. 

4. Smlouvu l ze  měnit pouze píse mný m i doda  tky, pode psanými opráv něným i zástu pci obou smluvní ch stra n. 

5. Veškerá te xtová dokumentace, kterou při plnění s mlo uvy př e dá vá č i př e d klád á dod a vate l o bjed nate li ,  m usí 

být  předá na či  předložena  v  če s kém   jazyce . 

6. Píse mn ost i mez i s tranami té to sm lo uvy, s jejichž obsahem je spojen vz nik , z mě na ne bo zá nik p ráv a 

po vinno s tí  upra ve nýc h to uto smlo uvo u (ze j mé na  od s toupe ní od  s mlo uvy  ne bo  výpověď) se doručují 

do vlas tníc h rukou. Po vin no s t sml uvní strany do ruč it píse mnost do vlas tních rukou druhé smluvní stra ně je 

s plně na při do ručová ní poštou, jak mile  po šta píse mnost ad resáto vi do  vlast níc h rukou doručí. Účinky 

do ruče ní na sta no u i tehd y, jes tliže po š ta písemnost s mluvní s t raně vrátí jako nedo ručite lno u a adresát svý m 

jedn á ní m do ručení z mař il , ne bo přijetí písemnosti odmítl. 

7. Nedílno u so učá stí smlouvy j sou přílohy obsahující spec ifi kac i obsa hu jed notlivýc h ko nkrétníc h bod ů 

před mě tu smlo uvy u vede ného v čl. II a spec ifi c ké podmínky jejich plnění. 

8. Tato smlo uva je  vy ho tovena  ve třec h vyhoto veníc h, z ni c hž objed  nate l obdržel po podpisu  2 vyhotovení 

a dodavat el jed no vyho to ve ní. 

9. S mluvní  stra ny pro hlaš uj í, že  s i s mlo uv u přeče tly, s obsa he m  so uhlasí a na d ůka z je jich  s vobod né, pravé a 

váž né vů le  př ip ojuj í níže své podpi sy . 

 
 

 

 

 

 

 

 
V Hranicích  dne   V Hradci Králové dne .  

 
 
 
 
 
 
 
 
PhDr. Vladimír Juračka     Ing. Milan Novotný 

starosta města       jednatel 


