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Dodatek č. 2 ke smlouvě č.71/06 

o systémové podpoře při zavádění IS 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Objednatel:   Město Tábor 
 se sídlem:   Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor 
 zastoupený:   Ing. Hanou Randovou, starostkou města 
 IČ:    00253014 
 DIČ:   CZ00253014 
 Bankovní spojení:  xxxxx xxxxxxxxxx x.x., xxxxxxx xxxxx 
 Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
2. Dodavatel:   T-MAPY spol. s r.o. 
 se sídlem:   Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové  
 zastoupený:   Ing. Jiřím Bradáčem, jednatelem firmy 
 IČO:    47451084 
 DIČ:    CZ47451084 
 Bankovní spojení: xxxx x.x., xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 
 Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxx 
 Společnost T-MAPY spol. s r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 

Králové, oddíl C, vložka 9307 

 
II. 

Předmět dodatku 
2.1 Předmětem Dodatku č. 2 je aktualizace přílohy č. 2 smlouvy č. 71/2006, tj. cena technické podpory 

k aplikacím GIS pro období od 01. 01. 2010 a dále.  
 

III. 

Ostatní ujednání 
3.1 Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v návaznosti na změnu sazby DPH k 01. 01. 2010 z původních 19 % na 20 %, 

dále vzhledem k rozšíření původních licencí aplikace GKomPas - Pasport komunikací v roce 2008 a 
aktualizaci platebního kalendáře pro období od 01. 01. 2010. 

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

3.3 Tento Dodatek č. 2 se řídí Obchodním zákoníkem. 

3.4 Platnost článků Smlouvy č. 71/2006, které se Dodatkem č. 2 nemění, zůstává nezměněna. 

3.5 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu. 

3.6 Měnit nebo doplňovat text původní smlouvy nebo všech jejích Dodatků je i nadále možné jen formou 
písemných dodatků, potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3.7 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 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. 

 
 
 

    V Táboře, dne  2010             V Praze, dne  2010 
 

 

 

  
           _________________________  _________________________ 
 za objednatele za dodavatele 
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Příloha č. 2 - Výčet aplikací a cena technické podpory 
 

Produkt 
Typ 

produktu 
Vstupní cena 

v Kč bez DPH 1) 
Úroveň 
podpory 

Cena za technickou 
podporu v Kč bez 
DPH za 12 měsíců 

Administrace systému  S  S x 
T-WIST ÚIR (registr adres) S  S x 
T-WIST REN (registr nemovitostí) S  S x 
T-MapServer S  S x 
OWS proxy modul S  S x 
TMS - konektor na Stavební úřad VITA S  S x 
Pasport památek S  S x 
Universální komunikační rozhraní S  S x 
GISelPro (5 licencí) S  S x 
Pasport komunikací (2 licence - PAV) S  S x 
Pasport zeleně (standard 1 licence) S  S x 
     
Celkem roční technická podpora bez DPH 112 008 Kč 
Celkem roční technická podpora vč. 20% DPH 134 410 Kč 

 
1)

 Vstupní cenou 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.
 

 
 

Platební kalendář pro období od 01. 01. 2010: 
 

 datum fakturace 
v příslušném  

kalendářním roku 

za provádění technické podpory 
v uvedeném období příslušného 

kalendářního roku 

částka v Kč  
bez DPH 

15.01.  01. 01. – 31. 03. 28 002 Kč 
01.04.  01. 04. – 30. 06. 28 002 Kč 
01.07.  01. 07. – 30. 09. 28 002 Kč 
01.10.  01. 10. – 31. 12. 28 002 Kč 

 
 

Částky se zvyšují o daň z přidané hodnoty (DPH). Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s příslušnými 
zákonnými ustanoveními platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 


