
Příloha č. 1: 

Ceník prací na údržbě Systému HERACLEUM  2018

zpracováno jako příloha ke smlouvě

Položka
Druh práce Článek smlouvy Obsah práce Cena (bez DPH) Odhad hod/rok

1

Práce konzultanta.  Jedná se o práce, které nevyžadují zásah do 

programového kódu aplikace a její následnou aktualizaci.

4.1

 Údržba a kontrola chodu Systému HERACLEUM, identifikace 

příčin potenciálních výpadků, konzultace a zajištění oprav. 

Rozsah požadovaných prací a termín realizace bude vždy 

specifikován v objednávce. 
1000 Kč/hod 20

2

Jednorázová aktualizace dat v IS HERACLEUM oproti KN a LPIS.  

Veškeré potřebné činnosti pro provedení aktualizace pro jedno 

určené mapovací období (mapovací vrstva). Kalkulace jednorázové 

práce pro aktuální stav systému k 1.2. 2018

4.2

Aktualizace dat systému na základě objednávky. Aktualizací 

dat se rozumí aktualizace evidovaných dat Systému 

HERACLEUM na data katastru nemovitostí (KN), LPIS a 

ochranných pásem. Aktualizace  zahrnuje práce podle položek 

3,4,5

135 000 Kč/za položku

3

Aktualizace průniků parcel oproti KN (pro mapování stávajícím 

způsobem - na lokality)

4.2

Aktualizace průniků parcel s lokalitami mapovacího období, v 

případech zániku parcely, jejím rozdělením, sloučením nebo 

změnou. 1400 Kč/hod 25

4

Aktualizace údajů  vlastníků  oproti KN

4.2

 Aktualizace údajů  vlastníků  všech parcel v systému 

(dotčených i nedotčených změnami průniků) dle aktuálního 

KN.
1400 Kč/hod 25

5

Aktualizace podle LPIS a ochraných pásem.

4.2

 Aktualizace ochranných pásem vody a kategorií půdy dle LPIS, 

OPPLZ, PHO, zonace CHOPAV.

1400 Kč/hod 50

6

Práce programátora a/nebo analytika

4.3

Zajištění funkce Systému HERACLEUM na generování dopisů, 

filtrování seznamů a jejich exportu do Excelu dle požadavků 

Objednatele.  Rozsah požadovaných prací a termín realizace 

bude vždy specifikován v objednávce. 

1400 Kč/hod

Napojení na 

ATHENA  - podle 

způsobu             

20 -80 

7

Práce programátora a/nebo analytika

4.4

Provádění a navrhování optimalizace Systému HERACLEUM.  

Rozsah požadovaných prací a termín realizace bude vždy 

specifikován v objednávce. 1400 Kč/hod 30

8

Práce programátora a/nebo analytika

4.5

Provádět aktualizace, úpravy, doplňky a změny Systému 

HERACLEUM.  Rozsah požadovaných prací a termín realizace 

bude vždy specifikován v objednávce. 

1400 Kč/hod 30

8
Práce programátora a/nebo analytika

4.6

Vytvoření importu dat do Systému HERACLEUM na základě 

oboustranně dohodnutého rozhraní. 1400 Kč/hod 50

9

Práce programátora a/nebo analytika 

4.7

 Provádění archivací a záloh dat Systému HERACLEUM.Odhad 

je 3 hodiny / měsíc.

1400 Kč/hod Při měsíční 

periodě              

36

10 Práce konzultanta.  Jedná se o práce, které nevyžadují zásah do 

programového kódu aplikace a její následnou aktualizaci. 4.8 Konzultační a poradenská činnost 1000 Kč/hod 10

11
Práce programátora a/nebo analytika 

4.9

Ostatní práce na základě oboustranné odsouhlasené 

objednávky a finanční kalkulace. 1400 Kč/hod 20

12 Práce konzultanta.  Jedná se o práce, které nevyžadují zásah do 

programového kódu aplikace a její následnou aktualizaci. 4.9

Ostatní práce na základě oboustranné odsouhlasené 

objednávky a finanční kalkulace. 1000 Kč/hod 10


