
1.

Smlouva o dílo č. 07/2018 KUJCP01BRTXZ
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

St>í.j Olb/P ) obr/w

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Smluvní strany
Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice
Ing. Petrem Vobejdou, vedoucím odboru informatiky, na základě plné moci udělené hejtmankou
Mgr. Ivanou Stráskou, ze dne 22.5.2017
70890650
CZ70890650
ČSOB a.s., pobočka České Budějovice 
199783072/0300

Sdružení T-MAPY a GEOREAL pro NÚAP JČK 
společnost T-MAPY spol. s r.o., vedoucí společník sdružení 
Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové 
Ing. Jiří Bradáč, jednatel T-MAPY spol. s r.o.
47451084 
CZ47451084
ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové 
8688743/0300

II.
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je upgrade Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (NÚAP) neboli 
Geoportálu Jihočeského kraje (dále též ,,dílo“). Technická specifikace díla je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou 
součástí této smlouvy.

2.2. Součástí díla 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.

2.3. Objednatel může požadovat změny a rozšíření díla oproti sjednaným podmínkám v kterékoli fázi dodávky až do 
předání díla. Všechny požadavky na změny 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.

2. Zhotovitel:
jednající: 
se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

III.
Místo plnění

3.1. Místem plnění této smlouvy je sídlo objednatele - Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 
370 76 České Budějovice.

4.1. Zhotovitel předá dílo do 9. 3. 2018.

IV.
Doba trvání smlouvy

V.
Splnění díla

5.1. 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.

5.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněna jeho řádným ukončením a předáním objednateli.

5.3. Rádné ukončení a předání díla nebo jeho částí se osvědčuje zápisem o předání a převzetí podepsaným oběma 
smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze vtom 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 splnění jednotlivých 
povinností zhotovitele 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.
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VI.
Cena

6.1. Cena za dílo činí: 147 000,- Kč bez DPH.

6.2. Cena za dílo je stanovena j ako nejvýše přípustná.

6.3. Ceny nesmějí být zvýšeny bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

6.4. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními platnými ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.

6.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného 
dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke 
smlouvě, nezvyšuje tím smlouvou sjednanou cenu díla.

VII.
Platební podmínky

7.1. Fakturace díla bude uskutečněna na základě faktury vystavené zhotovitelem po protokolárním předání objednateli.

7.2. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu.

7.3. Splatnost faktury 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 zhotovitel 
oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

VIII.
Záruky za jakost a odpovědnost za vady

8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo si podrží vlastnosti vymíněné nebo obvyklé a to po dobu 24 
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.

8.2. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že dílo je a bude prosté práv třetích osob, zejména co se týče práva duševního 
vlastnictví, nebo tato práva nejsou a nebudou jakkoli negativně zasažena. V opačném případě jdou veškeré 
případné škody na těchto duševních právech na účet zhotovitele.

8.3. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady nahlášené objednatelem dle bodu 8.4 smlouvy, a to 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů.

8.4. Objednatel zajistí nahlášení vady či jiného požadavku, a to prostřednictvím:
- služby Helpdesk zhotovitele na adrese http:-'helndesk.tmapv.cz,
- v případě nedostupnosti služby Helpdesk telefonicky na č.: 498 511 111 (kontaktní osoba Ing. Pavlína 

Antlová),
nebo faxem na č. 495 513 371,

- nebo e-mailem na adresu pavlma.antlovatetmapy.cz
- nebo písemně na adresu: T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové

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

IX.
Ukončení smlouvy

9.1. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá ze smluvních stran podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li tato druhá smluvní strana na tuto skutečnost prokazatelnou formou 
(písemnou) upozorněna. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně 
spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy, to však s výjimkou 
bodu 9. 2. smlouvy, kde má odstoupení účinky ex tunc.

9.2. Podstatným porušením smlouvy na straně zhotovitele se rozumí:
- nedodržení ^Hání - formy, funkčnosti a obsahu díla - vedoucí k jeho praktické nepoužitelnosti objednatelem
- neuvedení informací o okolnostech souvisejících s plněním smlouvy, které nejsou jeho předmětem, mající za 

následek vznik neočekávaných druhotných nákladů či komplikací znemožňujících nasazení díla
- zjištění neopravitelné vady na dodaném díle, a to i v záruční době.

9.3. Podstatným porušením smlouvy na straně objednatele se rozumí, prodlení s úhradou finančních částek dle této 
smlouvy po dobu delší než 21 dnů, nebyla-li ani po písemném upozornění zhotovitele bezodkladně zjednána 
náprava.

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

Strana 2/8



X.
Smluvní pokuty

10.1. V případě, že zhotovitel bude vprodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy a vpožadované kvalitě,
tj. nedodrží termín stanovený věl. IV. této smlouvy a požadavky na splnění díla dle přílohy č. 1, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení. V případě,
že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zamkne objednateli právo smluvní pokutu
uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

10.2. V případě, že zhotovitel bude vprodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. V. této smlouvy, nebo nepředá
všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, byť i jen
započatý den až do splnění této povinnosti.

10.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad resp. nedodělků dle čl. VIII. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

10.4. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo příjemce na náhradu škody, a to v tom rozsahu, ve kterém
škoda přesahuje uhrazenou smluvní pokutu.

XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o kterých se dozví při plnění této
smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, se kterými již oprávněně disponuje strana
zveřejňující, nebo jsou či mají být veřejně dostupné, nebo byly získány nezávisle na stranách vystupujících
v závazkových vztazích nebo byly získány od jiných osob bez jakéhokoliv omezení.

11.2. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb. v platném znění. 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.

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

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

11.5. 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.

11.6. Tato smlouva se pořizuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdržel po podpisu jedno vyhotovení a
zhotovitel dvě vyhotovení.

11.7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním
v registru smluv.

11.8. Dodavatel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeného podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které
tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

11.9. Tato smlouva má jednu přílohu, která je její nedílnou součástí, a to Příloha č. 1 - Technická specifikace.

11.10. 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 Praze dne 7. 2. 2018

l

l.sr.o.
pobočka Praha (5)

Brabcova 1159'2, 147 00 Praha 4
tel.: 2414 32 989, Fax: 2414 33 872

Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne YG.2

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

odbor informatiky
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (2



Příloha č. 1 - Technická specifikace 

1) Změna řazení dokumentací
V grafické části webového rozhraní Geoportálu bude v aplikaci „Územní plány a další nástroje územního plánování11 

změněno pořadí zobrazovaných dokumentací následovně:

1. Dokumentace obce
a. ÚP/ÚPO/ÚPnSÚ
b. regulační plány/územní plány zóny

c. územní studie
d. další dokumentace

2. Dokumentace kraje
a. zásady územního rozvoje
b. regulační plány
c. územní studie
d. další dokumentace

Případné změny dokumentací budou defaultně skryty a zobrazovat se budou až po kliknutí na tlačítko w zmény . 

Příkladná ukázka cílového stavu:

Územní plány a další nástroje územního plánování

Územní působnost 

Volyně

ÚZEMNÍ PIÁN VOLYNÍ
v mněny O mapa B regatraini tór OWMS

REGULAČNÍ PIÁN VOLYNÉ - CENTRUM

a registrační list

14.03.2007 | 23.11.2013

30.091992 110.04.1995

ÚZEMNÍ PIÁN ZÓNY VOLYNĚ-CENTRUM
d registrační itst

30.09,1992 | 10.04.1995

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 05.03.2003 ( 07.112011

Přílohy % Opatření obecné povahy.pdf % Textově čist - výroe.pdf % Textová část - odúvodněmpdf % Výpis usneaení i jednání 

lestupitettora.pdf
y imé-vjj 9 mapa B'eg-smaž'- *st OWMS

GEftfftEl KRAJINNÉHO RÁZU JIHOČESKÉHO KRAJE

9 reg*str«lní Jíst

*1*

■

2) Zvýraznění dokumentací dotčených přezkumným řízením
V grafické části webového rozhraní Geoportálu bude v aplikaci „Územní plány a další nástroje územního plánování1* 
umožněno zobrazení textu „Dokumentace dotčená přezkumným řízením**. S tím souvisí přidáním nového sledovaného 
atributu „Přezkum**, který bude defaultně nabývat hodnoty „NE“. V případě změny na „ANO“ se zobrazí u 
dokumentace výše uvedený text. V aplikaci „Evidence ÚPD/ÚS**, se bude tato informace zobrazovat pod tlačítkem „i“. 

Nový atribut bude přidán i do filtrování a do exportu.

ÚZEMNÍ PLÁN JIVNO (DOKUMENTACE DOTČENÁ PŘEZKUMNÝM ŘÍZENÍM) 07.03.2011 | 23.04.2014

Přílohy ‘ěi Rozhodnut: v přezkuninéir- řízení k ÚP jivno ze dne 12.12.2014.pdf % Rozhodnuti v přezkumoém řízeni k ÚP jivno ze dne 

22.9.2015.pdf % Rozhodnutí v přezkumném řízení k ÚP jivno ze dne 3.2.2016.pdf ^ Výkres základního aenínf území.pctf % Hlavní výkres.pdf 

% Výkres veřejně prospěšných staveb.pdf % Koordinační výkres.pdf ^ Výkres širších vztahú.pdf % Výkres předpokládaných záborů ZPF.pdf

^ Textové částpdf

v změny 9 mapa 3 registrační list OWMS
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3) Evidence ÚPD - vícenásobný výběr u položky „Typ“

Ve filtru dokumentací aplikace „Evidence ÚPD/ÚS“ umožnit vícenásobný výběr u položky „Typ“.

VYBER EVIDENCE UPD, US

Základní Informace

Ident. ÚPD/ÚPP Typ
| Územní plán sídelního útvaru ▼ |

Název 1I Zásady územního rozvoje |
L_______ Regulační plán

Zpráva o uplatňování Regulační pián z podnětu

______ Regulační plán na žádost
Územní plán
Územní plán sídelního útvaruÚzemní působnost

L_____ Územní plán obce 
t IrhanKtifká studN3

ORP Územní studie
Dokumentace vymezení zastavěného území 
Územní projekt zóny
Územní plán zóny
Nezařazeno

1
Pořizovatet

Zhotovitel IČO

Zdroj dat

Platnost dokumentace

Vyhledat

4) Výdej - název obce
V objednávkové části výdejového modulu bude upraven, při výdeji za správní území obce, název obce tak, aby byl ve 
formátu Název obce (kód obce dle RÚIAN, ORP Název příslušného ORP) - např. Bečice (536156, ORP Týn nad 

Vltavou). Současné i požadovaný stav je znázorněn na obrázku níže. Příslušnost obce k ORP bude vycházet z dat 
administrativního členění, které výdejní modul používá. Tj. při změně územní příslušnosti obce k danému ORP bude 
pro změnu v aplikaci potřeba pouze změnit data administrativního členění pro výdejní modul.

Cílový stav - výdejní modul

FOftMÁTY

SHP DGN

DWG JPG

DXF FGDB

PNG

ÚZKMÍ

DŮVOD

. Kraj

Bečice)

Bečice (563366) 

Bečice (536156)

jjgjgl Katastrální území 

Stavební úřad

Mapa

Bečice (ORP Týn nad Vltavou) 

Bečice (ORP Tábor)
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5) Výdej ÚAP dat do CAD formátů
Upravit výdejový modul tak, aby při výdeji dat ÚAP do CAD formátů (DGN, DWG a DXF) byly jednotlivé hladiny 

výkresů pojmenovávány ve formátu EntitaJD_Názcv jevujiav ID, namísto současného pojmenování hodnotou 

Entita ID. Stav, kdy budou vytvářeny pouze naplněné hladiny, zůstane zachován.

Cílový stav pojmenování hladin - příklad:
Z... Zm... Z... Barva Typ car.

♦ n r»xmv.
# u
♦ n •! ti nu.

6) ID - změna názvu pole „Identifikace ÚPD/ÚPP" na ID
V aplikaci „Evidence ÚPD/ÚS** bude změněn název sloupce „Identifikace ÚPD/ÚPP** na „ID“.

7) Evidence ÚPD - zrušit vyhledávám podle Zpráva o uplatňování
Ve filtru dokumentací aplikace „Evidence ÚPD/ÚS“ zrušit filtrování podle pole,Zpráva o uplatňování1*.

Strana 6/8



8) Zobrazení verze datového modelu
V aplikaci „Synchronizace metadat modelu ÚAP ze SDM“ zobrazit aktuální verzi datového modelu.

Příklad řešení požadavku

Synchronizace metadat modelu ÚAP ze SDM

Aktuální verze datového modelu: DM UAP 3.4.1Jc (Datový model ÚAP verze 3.4.1 Jc vč. delta jevů Jčk. Stav k 9.2.2016.)

Pracovní verze(Pracovni verze)

~ DM ÚAP 3 3(Datový model ÚAP verze 3.3)

DM UAP 3.31 (startovací verze pro geoportál)

DM UAP 3 3 1a(Startovaci verze pro geoportál - opravená)

DM UAP 3 3,2(záloha Pracovní verze)

DM UAP 3.31 zaloha(DM UAP 3.3.1 záloha před importem DM 3.4)

^ DM UAP 3.4.1 _jc_oW(DM ÚAP verze 3.4,1 pro Jihočeský kraj vč. delt - k 4.2.2016)

' DM UAP 3,4.1 Jc(Datový model ÚAP verze 3.4.1 jc vč. delta jevů Jčk. Stav k 9.2.2016.)

Synchronizovat

nu
9) Úprava vytváření seznamu neaktualizovaných dat

V aplikaci „Aktualizační balíčky" pod tlačítkem „Zobrazit popis aktualizace" změnit vytváření seznamu 
neaktualizovaných dat tak, aby reflektoval skutečný stav - tedy bude zobrazovat změny oproti primárnímu datovému 
skladu SDE, nikoli oproti předchozím aktualizačním balíčkům. Tímto opatřením by se měl změnit stav, kdy se seznam 
generuje z předchozích aktualizačních balíčků a aplikace nereflektuje stav dat, která je nutné smazat z primárního 
skladu SDE ručně.

1 záznam

ID POŘÍZ IDPOSKYT. PŘED
ÍFGOB)

PO
ÍFGOB)

PŘED
(SDE)

PO
(SDE)

00250805 00250605 1105 1105 347 1105

Seznam neaktualizovaných dat 22

FEATURE DATASET FEATURE CLASS ID POŘÍZ. IDPOSKYT. SDE POSLEDNÍ akt.

S11_VymezeniUzemi HVU_zastav_uz_P 00250805 00529915 11 20160251

S11_VymezenjUzemi HVU_zastav_uz_P 00250S05 00537519 23 20160251

S11_VymezeníUzemi HVU_zastav_uz_P 00250805 00545902 53 20160251

S1 l_VymezeniUzemi HVU_zasiav_uz_P 00250805 00550205 "f
4. 20160251

S11_vyrnezeniUzemi HVU_zasíav_uz_P 00250805 00550337 10 20160251

S11_'/ymezertiUzemí HVU_zastav_uz_P 00250805 00550515 175 20160251

S11_Vymezer«Uz«mi HVU_zastav_uz_P 00250805 00550531 57 20160251

S11_VymezeniUzemi HVU_zasiav_uz_P 00250805 00550647 185 20160251
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10) Vazba pasportů na JEV dle vyhlášky 500/2006 Sb.
Do evidence „Pasporty ÚAP“ přidat nový sledovaný atribut „Číslo sledovaného jevu dle vyhlášky*1, který bude mít 

podobu vícenásobného výběru. Každému pasportů bude umožněno připojení libovolného množství jevů. Seznam jevů 

se bude přebírat ze stávající evidence Jevy ÚAP. Informace o sledovaných jevech bude přidána také do služby, která 
předává informace o pasportech pro integrovaný SW SpiritÚAP.

11) Evidování „fiktivních" pasportů
Do evidence „Pasporty ÚAP“ přidat nový sledovaný atribut s názvem „Typ**, který umožní rozlišení typu pasportů na 
2 typy. První typ bude „pasport dle vyhlášky**, který definuje, že pasport byl obdržen oficiální cestou - má svého 
poskytovatele, který za data přijímá odpovědnost. Druhým typem pasportů bude „fiktivní**, který označuje pasporty, 
které byly vytvořeny zpracovatelem ÚAP za účelem vytvoření detailního popisu dat a jejich zdroje. Defaultně bude 
vyplněn typ „pasport dle vyhlášky**. Zároveň bude možné v evidenci „Pasporty ÚAP** podle atributu „Typ** filtrovat. 

Atribut bude zobrazován po kliknutí na ikonu ,,i“ u každého ze zaznamu.
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