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Smluvní strany: 
 

Odběratel  Dodavatel 

 Název: Ústecký Kraj Název: T-MAPY spol. s r.o. 

 Sídlo: Velká Hradební 3118/48 Sídlo/bydliště, Země: Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové, ČR 

 400 02 Ústí nad Labem,  DIČ/IČ: CZ47451084/47451084 

 Česká republika Bankovní spojení: 8688743/0300  

 DIČ/IČ: CZ70892156 / 70892156 Je plátce DPH  

 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 882733379/0800 

Zastoupený: Ing. Milanem Novotným, jednatelem společnosti 

 Plátce DPH Tel.: +420 498 511 115 

 Zastoupený: Bc. Janem Jelínkem, vedoucím 
odboru INF KÚÚK 

E-mail: info@tmapy.cz  

  Zapsán ve veřejném rejstříku: vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, 

oddíl C, vložka 9307 

 

Termín dodání: 30. 4. 2018 

Způsob platby: bankovní převod 

Lhůta splatnosti: 21 dnů 

Místo plnění: KÚÚK 

Délka záruky za jakost: 24 měsíců 

Číslo veř. zakázky: VZ-INF-10/INV/2018 (18/VZ0236) 

 
 

I. Předmět smlouvy a jeho cena 
 

Předmět Množství 
Měrná 

jednotka 
Jednotková 
cena s DPH 

Cena celkem 

Rozvoj Pasportizačního systému - Evidence mostů dle požadav-
ku v Helpdesku č. 223545 93 hodin 1 452,00Kč 135 036,00 Kč 
     

     

     

 
Celkem bez DPH 111 600,00 Kč 

DPH (výše v 21 %/částka)  23 436,00 Kč 

Celkem včetně DPH 135 036,00 Kč 

 

 
 Odběratel se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu na základě vystaveného daňového dokladu 

– faktury (dále i jako „faktura“) 

 Faktura vystavená dodavatelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, také náležitosti daňového dokladu 
stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku a bude odběrateli doručena v listinné podobě. Součástí faktury bude předá-
vací protokol nebo dodací list dokládající realizaci předmětu smlouvy. V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, 
odběratel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení da-
ňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. Specifikace rozsahu a předmětu plnění na faktuře se musí shodovat se speci-
fikací předmětu této smlouvy. 

 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoní-
ku. 

 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků. 

 Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřej-
nění v registru smluv provede odběratel. Informace o uveřejnění smlouvy bude zaslána dodavateli do datové schránky/na e-
mail info@tmapy.cz . Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které 
by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně 
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Tato smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

 Odběratel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto RÚK č. 57/122R/2016 z 12.10.2016 
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II. Ostatní ujednání 
 

 Výpis z obchodního rejstříku dodavatele 

 Předmět plnění 
 

 
 
 
 

V Hradci Králové dne   V Ústí nad Labem dne  
 
 
 
 
 

  

Dodavatel 
Ing. Milan Novotný, 
Jednatel společnosti 
 
 

 Odběratel 
Ústecký kraj 

 
 
 
 
 
 
  



 

Výpis z obchodního rejstříku: 
  



 

Předmět plnění 
 
V rámci vytvoření nové evidence mostů a mostních konstrukcí jsou řešeny 4 rámcové okruhy s vymezením požado-
vaných funkcionalit: 
 
1) Lokalizace mostů 
odbor INF vytvoří vrstvu do mapové aplikace pro lokalizaci mostů, T-MAPY propojí geometrii objektů s jednotlivými 
záznamy 
 
2) Založení karet mostů 
odbor majetku KÚ ÚK založí karty mostů v Pasportizačním systému 

 druh nemovitosti: Silnice – mosty – existuje 

 u několika mostů, které jsou již založeny je nutno změnit druh stavby ze „Stavby“ na „Silnice – mosty“. Bylo by 
vhodné umístění tlačítka „Změnit“, tak aby minimálně administrátor měl možnost této změny (viz Helpdesk č. 
22007) 

 napojení na evidenci majetku SÚS (v účetnictví SÚS mosty jsou samostatně) 

 napojení na evidenci majetku NAV (rozpuštění hromadné karty) 

3) Požadavek na základní informace o mostech 

 v detailu karty by měla vzniknout nová pole pro zadání informací v sekci Evidence majetku SÚS, nově pole 
číslo mostu, stupeň/stav, staničení a provoz o požadovaná pole: 

o inventární číslo majetku (číslo karty majetku v SÚS) – existuje 
o číslo silnice – existuje 
o číslo mostu – není 
o katastrální území - existuje (hlavní „face“ karty sekce NEMO, dostačující) 
o parcelní číslo - existuje (hlavní „face“ karty sekce Majetek, dostačující) 
o stupeň/stav – není 
o staničení – není 
o provoz - není 

 zadané informace by měly být vidět na kartě majetku, dostačovalo by v sekci Evidence majetku SÚS ÚK 

 všechny informace jsou v poskytnutém souboru od SÚS + inventární číslo v sekci Evidence majetku SÚS 
v Pasportizaci 
 

4) Technický pasport mostů 

 vytvoření nové struktury technického pasportu pro mosty 

 sledované atributy v technickém pasportu mostů: 
o jakou překážku most překonává 
o délka přemostění 
o plocha mostu 
o druh nadzemní konstrukce 
o materiál nadzemní konstrukce 
o typ prefabrikátu 
o počet polí 
o největší otvor 
o materiál podpěr 
o šikmost 
o šikmost (g) 
o volná šířka 
o šířka mezi obrubami 
o úložná výška 
o Vn,Vr,Ve v (t) 
o max. nápr. tlak (t) 
o stav NK 
o stav SS 
o použitelnost 
o termín poslední HPM/1HPM/MPM 
o termín následné prohlídky 
o rok postavení 
o souřadnice 

 pokud stisknu ikonu pasportu u tohoto druhu nemovitosti (Silnice-mosty), zobrazí se pasport pro mosty nikoliv 
pro budovy, u budov to znamená, že se nebude zobrazovat pasport mostů, ale jen budov. 

 dostupný soubor s informacemi o technickém pasportu ve formátu .xls – pokud by to bylo možné, tak po zalo-
žení karet v systému udělat hromadný export do připravené struktury technického pasportu. 

 


