
Smlouva o dílo č. 2017028
(dále jen ,,smlouva")

Číslo smlouvy objednatele 126/2017

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/20/2 Sb., občanského zákoníku,
ve zněnípozděiších předpisů, s přihlédnutím k ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem au/orským a o změně některých zákonů (autorsAý
zákon).

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského

záchranného sboru České republiky (dále jen ,,MV-GŘ HZS
ČR"), plk. Ing. Radkem Jančíkem, ředitelem odboru
komunikačních a informačních systémů

Kontaktní adresa: MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Odběratel a budoucí uživatel: MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, Praha 4
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: plk. Ing. Radek Jančík, tel.: 950 819 270,

email:
Kontaktní osoba ve věcech technických:

email:

Zhotovitel: T-MAPY spol. s r.o.
se sídlem: Špitálská 150, Hradec Králové, 500 03, zapsán v OR vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vI. 9307
zastoupený: Ing. Milanem Novotným, jednatelem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Trhoň,

e-mail:
Kontaktní osoba ve věcech technických

e-mail:

Šij,

Bankovní spojeni":
Číslo účtu:

47451084
CZ47451084

II. Základní ustanovení
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele v elektronickém tržišti ze dne
26. června 2017, která byla zveřejněna v rámci zadávacího řízení podle zákona Č.134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pod číslem ID zakázky
T002/17N00054116 v elektronické tržišti Gemin a byla vybrána jako nejvhodnější.
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III.Předmět smlouvy
3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele Zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané

kvalitě následující dílo: Analytické a konzultační služby - pokročilé využití geografických
dat a technologií pro podporu činnosti HZS ČR a zpracování analýzy - pokročilé využití
geografických dat a technologií pro podporu činnosti HZS ČR.

3.2. Výsledkem bude analýza možností rozvoje a pokročilého využití geografických dat
a technologií pro podporu činnosti HZS ČR nejen v oblasti operačního řízeni a příjmu
tísňového volání TCTV 112, která bude zohledňovat stávající řešení, návrh možnosti
centralizace všech zdrojů aplikaci, dat, služeb, výukových a vzdělávacích materiálů, návrh
možností testovacího pracoviště k testováni nových technologií.

3.3. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které
však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném
případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

3.4. Objednatel může požadovat změny a rozšíření díla oproti sjednaným podmínkám
v kterékoli fázi dodávky až do předání díla. Všechny požadavky na zrněny budou předány
zhotoviteli formou písemné žádosti o změnu. Zhotovitel ověří vliv požadovaných změn na
cenu, termíny a další původně sjednané podmínky a písemně informuje o těchto důsledcích
objednatele. V případě nutnosti změny ceny díla v důsledku změněných požadavků
objednatele musí být uzavřen dodatek této smlouvy, jinak není objednatel povinen
změněnou cenu díla platit. V ostatních případech platí pro změny a rozšíření díla podmínky
uvedené v této smlouvě.

IV.MíStO plnění
Místem plnění této smlouvy je kontaktní adresa objednatele - MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova
26, 148 01 Praha 414.

t
Á

V. Doba trvání smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou do 22. 9. 2017.

VI.Splnění díla
6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně a kvalitně tak, že splní řádně veškeré

své povinnosti s tím, že řádným splněním se rozumí zhotovení díla včas a bez závad.
Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným
provedením díla objednateli.

6.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněna jeho řádným zhotovením a předáním
objednateli.

6.3. Řádné zhotovení a předání díla nebo jeho části se osvědčuje zápisem o předání a převzetí
podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen ,,zápis"). Zápis má právní účinky
takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo nebo
jeho část přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily
řádnému užívání a provozu díla nebo jeho části. Řádné plnění smlouvy může být
osvědčeno dílčími zápisy. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či v případě
nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo převzít.

6.4. Osoba určená k převzetí díla ze strany objednatele:
email: .
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VII. Cena
7.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla, jejíž výše činí:

Cena bez DPH [KČ] Sazba DPH Částka DPH Cena včetně DPH [KČ]
120.000,- 21 % 25.200,- 145.200,-

7.2. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
7.3. Cena díla může být změněna pouze formou dodatku k této smlouvě.
7.4. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s příslušnými právními předpisy účinnými

ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

VIII. Platební podmínky
8.1. Fakturace díla bude uskutečněna na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání

díla objednateli.
8.2. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu.
8.3. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po převzetí kompletního

díla objednatelem. Faktura (daňový doklad) v českém jazyce vystavená zhotovitelem musí
obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále
vyčíslení zvlášt' ceny za dílo v Kč bez DPH, zvlášt' DPH a celkovou cenu za dílo v Kč
včetně DPH. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do dvou pracovních dnů od
převzetí díla objednatelem.

8.4. Cena za dílo v KČ včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den fakturace
podle právních předpisů v zemi objednatele.

8.5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně
na účet zhotovitele uvedený v ČI. I smlouvy. Pokud zhotovitel nemá účet zřízený
v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou
na vrub zhotovitele.

8.6. Fakturace po splněni požadovaných podmínek dodávky se uskuteční na adresu:
MV - GŘ HZS ČR pošt. přihr. 69
Kloknerova 26
148 01 Praha 414

na faktuře bude jako objednatel uvedeno:
ČR - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7

zastoupené - kontaktní adresa:
MV - GŘ HZS ČR
Kloknerova 26
pošt. přih. 69
148 01 Praha 414

Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře originál předávacího protokolu.

8.7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do třiceti kalendářních dnů
ode dne doručení faktury na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za
to, že dnem doručeni se rozumí třetí pracovni den ode dne odeslání faktury.

8.8. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny
z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla
ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu
díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce
do třiceti kalendářních dnů.
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8.9. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho
části a zhotovitel prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat nebude.

8.10. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené právními předpisy, touto smlouvou nebo
budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se
zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne
běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení
faktury na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem
doručení se rozumí třetí pracovní den ode dne odeslání faktury.

IX.Záruky za jakost, odpovědnost za vady a kontakty pro komunikaci
9.1. Záruční doba je sjednána na dobu 12 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání

a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u díla
během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil
objednatel.

9.2. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady nahlášené objednatelem, a to
bez zbytečného odkladu. Zhotovitel s Objednatelem také může sjednat termín odstraněni
konkrétní vady.

9.3. Kontakty pro nahlášeni vad a další komunikaci
" e-mail: ,
· tel.: ,
" poŠtovní adresa: T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150, Hradec Králové, 500 03

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

X. UkonČení smlouvy
10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem své

smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (písemnou)
upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené
s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

10.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- nedodržení zadání - formy, fůnkčnosti a obsahu díla - vedoucí k jeho praktické

nepoužitelnosti objednatelem
- neuvedení informací o okolnostech souvisejících s plněním smlouvy, které nejsou

jejím předmětem, mající za následek vznik neočekávaných druhotných nákladů či
komplikací znemožňujících použití díla.

10.3. Zhotovitel může jednostranně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení
s úhradou díla podle této smlouvy po dobu delší než 21 dnů a ani po písemném upozornění
zhotovitele nebyla bezodkladně sjednána náprava.

10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného
odkladu poté, kdy strana povinná poruší jakoukoliv svou povinnost ve smyslu tohoto
článku.

XI.Práva duševního vlastnictví
11.1. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovení díla neporuší práva třetích osob, která těmto

osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv
průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady,
výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku
uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti
zhotovitele podle předchozí věty.
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11.2. Bude-li výsledkem nebo součástí díla i dílo, které je předmětem autorských práv, práv
souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele k jím pořízené databázi, poskytuje
zhotovitel jako autor ode dne předání díla na neomezenou dobu objednateli pro území
celého světa výhradní licenci k užití díla všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu,
přičemž výše odměny za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel je
zároveň oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo spojit dílo s jiným dílem či
zařadit díla do díla souborného. Objednatel může výše uvedenou licenci poskytnout jako
podlicenci nebo postoupit třetím osobám dle výběru objednatele, přičemž zhotovitel
s tímto výslovně předem souhlasí. Objednatel není povinen licenci využít.

11.3. Bude-li výsledkem nebo součástí díla i zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je
předmětem autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele
k jim pořízené databázi, postupuje zhotovitel jako zaměstnavatel či osoba, z jejíhož
podnětu a pod jejímž vedením je dílo vytvářeno a pod jejímž jménem je dílo uváděno
na veřejnost, ke dni předání díla právo výkonu majetkových práv autora k dílu na
objednatele, přičemž výše odměny za postoupení je již zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel
prohlašuje, že autor svolil i ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu, spojení
s jiným dílem, zařazení do díla souborného, k dokončení svého zaměstnaneckého díla,
jakož i k tomu, aby zhotovitel uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem,
že autor výslovně souhlasil s dalším postoupením výkonu těchto práv na objednatele
a z objednatele na třetí osoby. Zhotovitel prohlašuje, že všem autorům poskytl dostatečnou
přiměřenou odměnu a že všechny závazky zhotovitele vůči autorovi jsou vypořádány.

11.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu
vlastnictví včetně výše uvedených autorských práv, a zavazuje se za tímto účelem zajistit
řádné a nerušené užívání díla objednatelem, včetně případného zajištění dalších souhlasů
a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem a občanským zákoníkem, popř.
od vlastníků jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Zhotovitel se
zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou
i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku toho, že objednatel nemohl
dílo užívat řádně a nerušeně.

XII. Smluvní pokuty
12.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět

smlouvy, tj. nedodrží termín stanovený v ČI. V. této smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byt' i jen započatý den
prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně
objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není
v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

12.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle ČI. VI. této
smlouvy, nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byt' i jen započatý den prodlení až do splnění
této povinnosti.

12.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstraněni vad resp. nedodělků dle ČI. IX.
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla
za každý, byt' i jen započatý den prodlení.

12.4. 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.

XIII. Závěrečná ustanovení
13.1. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o kterých

se dozví při plněni této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, se
kterými již oprávněně disponuje strana zveřejňující, nebo jsou či mají být veřejně
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dostupné, nebo byly získány nezávisle na stranách vystupujících v závazkových vztazích
nebo byly získány od jiných osob bez jakéhokoliv omezení.

13.2. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany právni
řád České republiky zejména ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů. Zánik smluvního vztahu se nedotýká nároku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, nároků z odpovědnosti za vady, řešení sporů mezi
smluvními stranami a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

13.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

13.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

13.5. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních
rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost
adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta
písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení
zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

13.6. Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž
objednatel obdrží po podpisu dvě vyhotoveni a zhotovitel dvě vyhotovení.

13.7. Smluvní strany prohlašuji, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů,
s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož
i se zveřejněním všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může
kdykoliv v budoucnu dojít.

13.8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláŠtních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud některá ze smluvních stran považuje
některé informace uvedené ve smlouvě za osobní údaj či za obchodní tajemství, či údaje,
které je možné podle tohoto zákona neuveřejnit, musí takové informace výslovně takto
označit v průběhu kontraktačního procesu.

13.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Za Zhotovitele:
V Hradci Králové dne Zl ď' .J'j l ?

Ing. Milan Novotný
jednatel T-MAPY spol. s| .o.

Za Objednatele:

V dne 2?

plk. Ing.
ředitel Od ru KIS MV-GŘ HZS ČR

T - MAPY spoL s r.o.
Špitálská 150 (ID)

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3
Těl.: 499 SIl ní Fax 495 513 371

vnitrz
gene.ráid

F :asič SKéhu meř ho SbOřu ,ŽR
26

146 úl Praha 414 i
-18- l

Strana 6/6


