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Příloha č. 5 ke smlouvě o dílo a technické podpoře:  
 

Kalkulace ceny technické podpory 

1) Cena služeb technické podpory se odvozuje od vstupní ceny Produktu a typu aplikace. Procentní sazby jsou počítány 
ze vstupní ceny Produktu: 

Úroveň podpory 
Sazba za služby technické podpory na 12 měsíců 

S ... Standardní aplikace U ... Uživatelská aplikace 

S ... Standardní podpora 20 % 15 % 

 

2) Je-li v užívání objednatele více samostatných licencí stejného produktu, pak je základní procentní sazba kalkulována 
ke každé této licenci, případný příplatek za rozšířenou podporu je ovšem kalkulován pouze k jedné z těchto licencí. 

3) Částky jsou uvedeny v Kč bez DPH. 
4) Vstupní cenou Produktu 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. 

5) Cena technické podpory může být v individuálních případech stanovena i odlišně na základě dohody obou stran. 
 
 

Výčet aplikací a cena technické podpory 

Produkt 
Typ 

produkt
u 

Licence 
(rozsah, počet) 

Úroveň 
podpory 

Cena za technickou 
podporu za 12 

měsíců 
T-MapServer SBX S intranet S 18 000 Kč 
T-WIST CEU S intranet S 3 000 Kč 
T-WIST REN SBX S internet S 16 000 Kč 
T-WIST Pasport komunikací SBX S internet S 11 000 Kč 
T-WIST Pasport zeleně, hřišť a sportovišť SBX S internet S 17 000 Kč 
T-WIST Pasport veřejného osvětlení SBX S internet S 10 000 Kč 
T-WIST GIS objekty SBX S internet S 5 000 Kč 
Hlášení závad Služba internet S 10 000 Kč 
Aktualizace dat KN 6x ročně Služba --- 6 x ročně 30 000 Kč 
CELKEM v Kč bez DPH 120 000 Kč 

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

 
 

Platební kalendář pro období od dokončení a předání díla po dobu 12 měsíců: 
 

V tomto období je technická podpora poskytována v rámci dodávky díla. 
 

Platební kalendář pro období po uplynutí 12 měsíců dle předchozího odstavce: 
 
 

Datum fakturace 
v příslušném kalendářním roce 

za provádění technické podpory v uvedeném 
období příslušného kalendářního roku 

Částka  
bez DPH 

Částka 
včetně DPH 

15. 3.  01. 01. – 31. 03. 30 000,- Kč 36 300,- Kč 
15. 6.  01. 04. – 30. 06. 30 000,- Kč 36 300,- Kč 
15. 9.  01. 07. – 30. 09. 30 000,- Kč 36 300,- Kč 

15. 12.  01. 10. – 31. 12. 30 000,- Kč 36 300,- Kč 
 
  
Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními platnými ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
 
Vyjde-li začátek tohoto období do již probíhajícího čtvrtletí dle rozdělení ve výše uvedené tabulce, bude technická 
podpora fakturována pouze v alikvotní výši odpovídající počtu dní, které scházejí od začátku tohoto období do konce 
čtvrtletí. 
 
 
 
 



 

Ceník služeb nad rámec poskytování technické podpory 
 

Služby nad rámce technické podpory jsou poskytovány na základě požadavku objednatele a oceňovány hodinovou sazbou dle níže 
uvedeného ceníku. 
 

Položka Sazba v Kč bez DPH 
Datové práce 1.000,- Kč/hod 
Programátorské práce 1.000,- Kč/hod 
Analýzy a odborné konzultace 1.250,- Kč/hod 
Systémové práce 1.250,- Kč/hod 

 


