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Smlouva o dílo a technické podpoře
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. a s přihlédnutím k ustanovení § 2358 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

1. Město Valašské Meziříčí
se sídlem: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupené: Bc. Robertem Stržínkem, starostou
IČO: 00304387
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

jako objednatel/Objednatel nebo správce

2. T-MAPY spol. s r.o.
se sídlem: Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové
zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9307
zastoupený: Ing. Jiřím Bradáčem, jednatelem společnosti
IČO: 474 51 084
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

jako zhotovitel nebo zpracovatel či Poskytovatel

(oba výše uvedené subjekty dále také jako „smluvní strany“)

II. Předmět smlouvy

1. Uzavřením této smlouvy o dílo a technické podpoře v rámci projektu: Efektivní řízení města
Valašské Meziříčí v samosprávných oblastech, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007406 z
dotace poskytnuté v rámci Operačního programu Zaměstnanost se zhotovitel zavazuje provést
níže uvedené dílo dle podmínek stanovených touto smlouvou a objednatel se zavazuje za
provedené dílo zhotoviteli uhradit cenu sjednanou v čl. VI této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli dílo spočívající v:

2.1. Řešení pro publikaci geodat objednatele ve webovém prostředí (mapovém portálu),
které dále umožňuje vlastní tvorbu, správu a údržbu pasportů majetku objednatele, a to ve
sdíleném datovém prostředí s možností editace z pracovišť objednatele a dalších potřebných
organizací objednatele, které budou definovány objednatelem. Dodané řešení bude současně
umožňovat zpřístupnění geodat veřejnosti, zaměstnancům objednatele a dalším organizacím
objednatele. Součástí řešení bude dodávka potřebného softwarového (dále jen „SW“) vybavení,
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včetně operačního systému serveru(ů) a systému databáze, v neomezené licenci pro neomezený 
počet uživatelů dle specifikace uvedené v příloze č. 3 této smlouvy. 

2.2. Implementaci řešení uvedeného v předchozím odstavci do stávající infrastruktury 
Technologického centra obce s rozšířenou působností (TC ORP) Valašské Meziříčí.  

Minimální požadovaný rozsah implementace: 

a) instalace a konfigurace programového vybavení, konfigurace mapových aplikací a 
služeb 

b) importy dat do společné sdílené databáze geodat 
c) integrace díla s produkty třetích stran 
d) dodání uživatelské dokumentace SW vybavení 
e) dodání dokumentace pro administraci SW vybavení 
f) školení uživatelů – správců pasportů majetku v sídle objednatele v rozsahu min. 4 

hodin 
g) školení administrátora v sídle objednatele v rozsahu min. 4 hodin 
h) předání díla do zkušebního provozu 
i) zkušební provoz po dobu 2 měsíců 
j) provedení akceptačního procesu 

(Předmět díla musí minimálně splňovat rozsah a požadavky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.) 

a objednatel se zavazuje za dílo zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. VI této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele technické a systémové služby pro zajištění 
servisní a poradenské podpory související s produktivním provozem programového vybavení 
uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy (dále jen technická podpora) a objednatel se zavazuje za 
tyto služby hradit cenu uvedenou v čl. VI. této smlouvy. Dohoda o úrovni služeb a podmínky 
provádění technické podpory k programovému vybavení (SLA – Service level agreement) jsou 
uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy. 

4. Součástí předmětu 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. 

 
III. Místo plnění  

 
Místem plnění této smlouvy je sídlo objednatele – Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské 

Meziříčí. 

IV. Doba trvání smlouvy  
 

Termín zahájení realizace díla:  do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy 
Předání díla do zkušebního provozu: 
(Pozn. dílo bude do zkušebního provozu 
předáno podpisem předávacího protokolu 
oběma smluvními stranami) 

nejpozději do 2 měsíců od účinnosti smlouvy  

Ukončení zkušebního provozu, dokončení 
a předání díla, akceptace 
(Pozn. Dílo bude dokončeno a předáno 
podpisem akceptačního protokolu oběma 
smluvními stranami) 

nejpozději do 2 měsíců od předání díla do 
zkušebního provozu 

Technická podpora Po dobu 12 měsíců od dokončení a předání díla 
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V. Splnění díla 
 

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, jakož i ujednání 
v rozsahu umožňujícím řádnou a úplnou realizaci předmětu díla. Nedílnou součástí řádného 
splnění díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli. 

2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněna jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli. 

3. Řádné dokončení a předání díla se osvědčuje akceptačním protokolem podepsaným oběma 
smluvními stranami (dále jen akceptační protokol), jehož přílohou budou všechny potřebné 
doklady k řádnému užívání a provozu díla. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom 
případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a 
bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých 
povinností zhotovitele uvedených v článku II. této smlouvy může být osvědčeno. Nedokončené 
dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo 
převzít. 

 
VI. Cena díla 

 
1.  Cena za dílo činí: 
 

    
   

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH 

Dodání a implementace díla, zkušební 
provoz 

255 000,- 53 550,- 308 550,- 

Technická podpora po dobu 12 měsíců 120 000,- 25 200,- 145 200,- 
Celkem 375 000,- 78 750,- 453 750,- 

 
 
2. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje neomezenou licenci pro 

neomezený počet uživatelů.  
3. Cena za dílo nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele. Daň z přidané hodnoty bude 

účtována v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními platnými ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

4. Kalkulace ceny za technickou podporu zpracovaná na základě přílohy č. 4 této smlouvy je uvedena 
v příloze č. 5 této smlouvy. Příloha č. 5 této smlouvy bude rovněž obsahovat ceník služeb 
zhotovitele poskytovaných nad rámec technické podpory. 

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, považuje se provedení těchto prací za dar objednateli. 

 
VII. Platební podmínky 

 
1. Cenu za předmět plnění (s výjimkou technické podpory) uhradí objednatel po jeho řádném a 

včasném dokončení, a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Zálohové platby nejsou 
přípustné. Cenu uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury, vystavené do 14 dnů po 
podepsání akceptačního protokolu. Faktury za technickou podporu budou vystavovány 
zhotovitelem jednou za 3 měsíce, vždy první měsíc nového tříměsíčního cyklu. 
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2. Faktury (daňové doklady) budou obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti dle § 435 NOZ. 

3. Zhotovitel je povinen všechny účetní doklady vystavené objednateli v rámci realizace díla označit 
názvem a registračním číslem „Efektivní řízení města Valašské Meziříčí v samosprávných 
oblastech“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007406 a informací, že dílo bylo 
financováno Evropskou unií z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost a odkazem na oficiální Internetové stránky ESF: www.esfcr.cz. Zhotovitel je povinen 
rovněž na účetní doklady uvést název zakázky: Efektivní řízení města Valašské Meziříčí 
v samosprávných oblastech – Pořízení softwaru pasportizace. 

4. Splatnost faktur se sjednává na 30 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 zákonný úrok z prodlení. 

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo ve stanoveném rozsahu jejím dokončením a předáním 
v místě plnění určené objednatelem. Součástí předání bude i požadovaná dokumentace. Důkazem 
řádného splnění předmětu smlouvy bude akceptační protokol podepsaný oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran po skončení zkušebního provozu.  

6. Zhotovitel zajistí po dobu dvou měsíců bezplatný zkušební provoz díla a zapracuje do něj případné 
připomínky objednatele. V době zahájení zkušebního provozu zajistí zhotovitel bezplatné 
proškolení administrátorů a dalších uživatelů díla.  
Zhotovitel se zavazuje, že po dobu zkušebního provozu díla bude objednateli poskytovat 
bezplatnou technickou podporu, a to v tomto rozsahu: 

- odstranění kritické nefunkčnosti (např. nedostupnost díla) - do 24 hodin od nahlášení 

nefunkčnosti, 

- odstranění závažné nefunkčnosti (např. chyba funkčnosti určitého modulu, kterou nelze obejít 

a která má vliv na koncového uživatele díla) - do 3 dny od nahlášení nefunkčnosti, 

- odstranění méně závažné nefunkčnosti (např. chyba funkčnosti určitého modulu, kterou lze 

obejít a která má vliv na koncového uživatele webových stránek pouze v rovině sníženého 

uživatelského komfortu) - do 1 týdne od nahlášení nefunkčnosti, 

- drobné zásahy a poradenství, odstranění kosmetických chyb (grafika, překlepy) - do 7 dnů od 
nahlášení. 

Uvedené lhůty počínají běžet okamžikem nahlášení nefunkčnosti/požadavku na drobné zásahy a 

poradenství či odstranění kosmetické chyby zhotoviteli na e-mailovou adresu: info@tmapy.cz  

 
VIII. Záruky za jakost a odpovědnost za vady 

 
1. Záruční doba je sjednána na dobu 24 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a 

převzetí díla (tj. podpisem akceptačního protokolu oběma smluvními stranami). 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. 

2. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady nahlášené objednatelem, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtách uvedených v příloze č. 4 této smlouvy od 
nahlášení vady objednatelem v souladu s čl. VIII odst. 3 této smlouvy 

3. Objednatel zajistí nahlášení vady či jiného požadavku, a to prostřednictvím: 
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 služby Helpdesk zhotovitele na adrese https://helpdesk.tmapy.cz (přístup ke službě Helpdesk 
bude zřízen do 14 dnů od podpisu smlouvy spolu s nadefinováním oprávněných osob ze strany 
objednatele), 

 nebo telefonicky na čísle: 498 511 111 
 nebo e-mailem na adresu: info@tmapy.cz 
 nebo písemně na adresu: T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové 

4. Pro případ, že zhotovitel ve shora uvedené lhůtě reklamaci nevyřídí, resp. neodstraní-li vady díla v 
uvedené lhůtě v souladu s požadavkem objednatele, je objednatel oprávněn odstranit vady sám či 
za použití třetí osoby, a to na náklady a nebezpečí zhotovitele, přičemž odstranění vad dle tohoto 
odstavce nemá vliv na práva objednatele ze záruky (a to nejen co se záruční doby týče, ale zejména 
i práva požadovat slevu z ceny díla apod.), současně nemá vliv na právo objednatele odstoupit od 
smlouvy.  

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

IX. Ukončení smlouvy 
 

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní 
povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (písemně) upozorněn.  

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) nedodržení zadání – formy, funkčnosti a obsahu díla – vedoucí k jeho praktické nepoužitelnosti 

objednatelem 
b) neuvedení informací o okolnostech souvisejících s plněním smlouvy, které nejsou jeho 

předmětem, mající za následek vznik neočekávaných druhotných nákladů či komplikací 
znemožňujících nasazení díla 

c) neposkytování technické podpory zhotovitelem po dobu delší než 3 měsíce od okamžiku 
nahlášení nefunkčnosti, požadavku či pravidelných úkonů v rámci technické podpory na e-
mailovou adresu zhotovitele: info@tmapy.cz 

3. Zhotovitel může jednostranně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou 
ceny díla dle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů a ani po písemném upozornění zhotovitele 
nebyla bezodkladně sjednána náprava. 

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

 
 

X. Smluvní pokuty 
 

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, tj. 
nedodrží termíny stanovené v čl. IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý, byť 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. 

2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. VIII. této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý, byť i jen započatý 
den prodlení. 

3. 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.  

4. V případě prodlení zhotovitele s poskytováním technické podpory dle této smlouvy objednateli, se 
zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 300 Kč za poskytování technické 
podpory za každý započatý den prodlení, v součtu však ne více než je cena za jedno tříměsíční 
období poskytování technické podpory. 
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XI. Ochrana osobních údajů 
1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, v souvislosti s touto smlouvou, postupovat v souladu s 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).  

2. Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů bude 
považovat za zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. 
Objednatel je a bude nadále považován za správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími 
důsledky a povinnostmi.  

3. Ustanovení o vzájemných povinnostech správce a zpracovatele při zpracování osobních údajů 
zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se subjektů údajů ani k jejich 
předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění 
odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod subjektů 
údajů při zpracování osobních údajů zpracovatelem. 

4. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu 
jeho činnosti dle této smlouvy.  

5. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této smlouvy, v rozsahu nezbytném pro 
zabezpečení funkčnosti software (zejména osobní údaje o vlastnících nemovitostí získané 
dálkovým přístup z katastru nemovitostí), pouze a výlučně po dobu účinnosti této smlouvy.  

6. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveným v čl. II této 
smlouvy. 

7. Zpracovatel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny správce, budou-li 
mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i elektronická 
komunikace, včetně emailu. Zpracovatel je povinen neprodleně správce informovat, pokud dle 
jeho názoru udělený pokyn správce porušuje Nařízení nebo jiné předpisy na ochranu osobních 
údajů. 

8. Zpracovatel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění dle této smlouvy, se zavážou 
k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejm. pak k mlčenlivosti ve 
vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do 
kontaktu. 

9. Zpracovatel je povinen, ve smyslu čl. 32 Nařízení přijmout, s ohledem na stav techniky, náklady na 
provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě 
závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, 
aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejm. pak osobní údaje zabezpečit vůči 
náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití 
či jinému způsobu zpracování v rozporu s Nařízením. 

10.  Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu od podezření na porušení či od skutečného 
porušení písemně seznámit správce s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným 
porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle platných právních předpisů, ustanovení 
této smlouvy či Nařízení, např.: jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od 
sjednaného přístupu pro správce, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může 
dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením 
z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, 
zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v 
rozporu s Nařízením.  Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením 
těchto ustanovení o zpracování dat. 
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11. Zpracovatel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího 
zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu 
správce. 

12. Zpracovatel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti se správcem, o kterou bude požádán v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z Nařízení. Zpracovatel 
je povinen na vyžádání zpřístupnit správci svá písemná technická a organizační bezpečnostní 
opatření a umožnit mu případnou kontrolu (inspekci) dodržování předložených technických a 
organizačních bezpečnostních opatření. 

13. Po skončení účinnosti této smlouvy, je Zpracovatel povinen všechny osobní údaje, které má v 
držení vymazat, a pokud je dosud nepředal správci, předat je správci a dále vymazat všechny 
existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně 
vnitrostátní právní předpis nebo smlouva zpracovateli osobní údaje ukládat i po skončení 
účinnosti této smlouvy. 

14.  Zpracovatel je povinen poskytnout správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly 
splněny povinnosti stanovené v platných právních předpisech nebo této smlouvě, umožnit audit 
(vč. inspekce) prováděný správcem nebo jiným auditorem. 

15. V případě porušení ustanovení tohoto článku XI. – Ochrana osobních údajů může správce 
požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení. Uhrazením 
smluvní pokuty není dotčeno právo správce na náhradu škody.   

 
XII. Závěrečná ustanovení 

 
1. Finanční prostředky na úhradu předmětu smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské 

Meziříčí dne 25. 1. 2018 pod bodem Z 26/03. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a byly splněny všechny 
podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem (§41). 

2. Objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy je v pravomoci starosty na základě pověření Rady 
města ze dne 20. 12. 2016 pod bodem R 58/37/3. 

3. 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. 

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

5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

6. Poskytovatel je povinen dokumenty související s realizací předmětu plnění uchovávat nejméně po 
dobu 10 let od finančního ukončení realizace, zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení 
programu (OPZ), a to zejména pro účely případné kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

7. 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. 

8. Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdržel po podpisu dvě 
vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. Zveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel. 
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10. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených 
v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, 
v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších 
systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část 
smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou. Zveřejnění 
smlouvy v registru smluv provede objednatel. 

11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu (vč. jejich příloh) před podpisem přečetly, s obsahem 
souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

 
 
Přílohy:  
 Příloha č. 1: Rozsah a specifikace díla 

Příloha č. 2: Obecné zásady pro import grafických dat do geografického informačního  
  systému MěÚ  
Příloha č. 3: Specifikace díla, výčet licencí SW vybavení  
Příloha č. 4: Dohoda o úrovni služeb a podmínky provádění technické podpory  
  k programovému vybavení (SLA – Service level agreement)  
Příloha č. 5: Kalkulace ceny technické podpory  

 
 

Za zhotovitele: 

 

V Praze dne 5. 6. 2018 

  

 

............................................…........ 

Ing. Jiří Bradáč, jednatel společnosti 

 

Za objednatele: 

 

Ve Valašském Meziříčí dne 20.06.2018 

 

 

............................................…......................... 

Bc. Robert Stržínek, starosta 

  

 


