
Smlouva č. 051/2007 o systémové podpoře při rozvoji informačního systému - Dodatek č. 4

Dodatek č. 4 smlouvy č. 051/2007 
o systémové podpoře při rozvoji informačního systému

uzavřené na základě usnesení Rady městské části Praha 2 č. 362 ze dne 26. 06. 2007 ve věci 
informační systém dne 28.6.2007.

výběrového řízení na Grafický

RAHA 2

1. Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

I.
SMLUVNÍ STRANY MC02P004RPGX

Městská část Praha 2 ^ '* ^ /^012 jO&jS j CX
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
Ing Martinem Víškem, místostarostou městské části
Bc. Josef Listík, vedoucí odboru informatiky
00063461
CZ00063461
Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 
27-2000758339/0800

2. Dodavatel:
se sídlem:

zastoupený:
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

T-MAPY spol. s r.o.
Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové
zapsán v OR vedeným KS v Hradci Králové, odd. C, vl. 9307

47451084
CZ47451084
ČSOB a. s., pobočka Hradec Králové 
8688743/0300

II.
PŘEDMĚT DODATKU

1) Předmětem Dodatku č. 4 je:

a) upřesnění rozsahu služeb souvisejících s provozem a rozvojem systému v článku 3., odstavci 3.2, přílohy č. 3

b) aktualizace oprávněných osob uvedených v článku 8. přílohy č. 3,

c) aktualizace seznamu aplikací a ceny technické podpory, uvedených v příloze č. 4, pro období od 01. 07. 2018, 
v návaznosti na změnu softwarových produktů v předchozím období,

d) doplnění smlouvy o přílohu č. 5 - Seznam webových služeb a aktualizace geodat.

III.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Objednatel se zavazuje zaslat tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Objednatel před odesláním přijme účinná opatření, 
aby nedošlo ke zveřejnění skutečností, které tvoří obchodní tajemství dodavatele, nebo skutečností, na které se povinnost 
uveřejnění podle zákona nevztahuje (ust. § 3 odst. 1. a 2. zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění), pokud 
dodavatel na takové skutečnosti objednatele upozornil. Objednatel však tuto smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv nezašle, jestliže výše hodnoty jejího předmětu (celková cena) je 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo nižší.

2) Objednatel přijímá, že údaje o vstupní ceně jednotlivých produktů, údaje o ceně technické podpory jednotlivých produktů 
včetně výpočtu a údaje o kalkulaci cen, nikoliv však údaj o celkové ceně jednotlivých produktů nebo o celkové ceně 
technické podpory, tvoří obchodní tajemství dodavatele.

3) Platnost smlouvy č. 051/2007 včetně jejích dodatků, které se Dodatkem č. 4 nemění, zůstává nezměněna.

4) Měnit nebo doplňovat text původní smlouvy nebo všech jejích dodatků je i nadále možné jen formou písemných dodatků, 
potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdržel po podpisu 3 vyhotovení a dodavatel 1 
vyhotovení.

6) Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
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7) Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že v důsledku tohoto svého postavení je povinen na 
žádost poskytnout informace o skutečnostech uvedených v této smlouvě, resp. o samotném jejím uzavření. Pro ten případ 
dodavatel výslovně prohlašuje, že žádný údaj uvedený v této smlouvě ani samotnou skutečnost, že byla uzavřena, 
nepokládá za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

8) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání na 
základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Za dodavatele: Za objednatele:

V Praze dne: 17.7.2018 V Praze dne

Ing. Martin Víšek,4hístostarosta městské části

T-MAPY spol. s r.o.
pobočka Praha (5)

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

ion on „m,st°starosta• ^0 39 On’ *• rana 2, náměstí Mim 20

Doložka
potvrzující, fe byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve 
smyslu ust, § 43 žákona č, 131/2000 Sb„ o hlavním městě Praze, 

ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od........................... do.......„ZZ7,..................

Setrváte!® odsouhlaseno usnesením 2Mě RMČ
í...... ........................ ze dne....
vedoucí odboru
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Příloha č. 3
Dohoda o úrovni služeb a podmínky provádění technické podpory 

k programovému vybavení
(dále také jen Dohoda, SLA, Podmínky technické podpory nebo jen Podmínky)

3. Katalog služeb
3.2 Další vývoj programového vybavení na základě individuálních požadavků Objednatele a další činnosti nad rámec výše 

specifikovaných služeb budou prováděny na základě samostatných smluvních ujednání ve výši 50 000 Kč bez DPH za 
kalendářní rok.

Služba Popis, obsah služby Cíl službv
Specifické úpravy nebo 
rozšíření dodaného software

Drobné úpravy funkčnosti, či vzhledu 
programového vybavení a přizpůsobování 
individuálním požadavkům uživatelů.

Drobná údržba souladu programového 
vybavení s potřebami uživatelů.

Rozvoj systému Dodávky nových aplikací pro pokrytí potřeb a 
požadavků uživatelů.

Rozšiřování funkčnosti programového 
vybavení podle potřeb uživatelů.

Integrace
Úpravy komunikačního rozhraní
programového vybavení v požadovaném 
rozsahu.

Optimalizace sdílení dat mezi 
aplikacemi různých dodavatelů.

Konzultace, analýzy

Poskytování odborných konzultací nebo 
analytických služeb uživatelům systému v 
požadovaném rozsahu na vyžádání
Objednatele.

Zajištění řešení konkrétních situací 
vzniklých při používání dodaného 
programového vybavení.

Školení
Individuální nebo hromadná školení 
pracovníků Objednatele v požadovaném 
rozsahu.

Zajištění znalosti ovládání a správného 
použití dodaného programového 
vybavení.

8. Oprávněné osoby
Ve věci obsahu, podmínek a plnění této dohody o úrovni služeb jsou oprávněny komunikovat následující osoby:

Funkce ve vztahu 
k SLA

Za objednatele Zadodavatele
Jméno Kontakt Jméno Kontakt

Primární 
oprávněná osoba

Zástupce 
primární 
oprávněné osoby
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Příloha č. 4

Kalkulace ceny služeb
a seznam programového vy bavení pro výpočet technické podpory

Principy kalkulace ceny služeb

1) Cena služeb podpory se odvozuje od 
_____ _________________ _____________________________________________________

Úroveň podpory
Sazba za služby podpory na 12 měsíců

S ... Standardní aplikace
U ... Uživatelská 

aplikace
S ... Standardní podpora

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 podporuje ovšem kalkulován pouze k jedné z těchto licencí.

3) Minimální započitatelné období je 1 kalendářní měsíc
4) Částky jsou uvedeny v Kč bez DPH.
5) 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.

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

Výčet aplikací a cena technické podpory

Produkt
Typ

produktu
Vstupní cena 

bez DPH
Úroveň
podpory

Roční sazba 
technické 
podpory

Cena za TP za 
12 měsícúi,

T-WIST Portál S S
T-W1ST CEU + Administrace systému S s
T-WIST REN PRO (registr nemovitostí) s s
T-MapServer/Sp inbox s s
T-WIST GIS objekty s s
Katastrální mapa s s
Mapa pasportu zeleně s s
Mapa zeleně s s
Mapa obchodu a služeb s s
Mapa parkování a bezbariérového přístupu s s
Informační mapa s s
Mapa odpadového hospodářství s s
Mapa dopravy s s
Mapa historického dědictví s s
Mapa veřejného prostranství s s
Mapa majetku s s
Mapa územního rozvoje s s
Mapa životního prostředí s s
Pasport zeleně s s
modul Export/import s s
T-WIST Box - Integrace SBX - VITA s s

v Kč bez DPH 148 000 Kč
v Kč včetně 21 % DPH 179 080 KčCELKEM
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Smlouva 5. 051/2007 o systémové podpoře při rozvoji informačního systému - Dodatek č. 4

Platební kalendář 
platný pro období od: 01. 07. 2018

datum fakturace 
v příslušném 

kalendářním roce

za prováděni technické podpory 
v uvedeném období příslušného 

kalendářního roku

částka v Kč 
bez DPH

částka v Kč 
včetně 21% DPH

01.03. 01.01.-31.03. 37 000 Kč 44 770 Kč
01.06. 01.04. -30. 06. 37 000 Kč 44 770 Kč
01.09. 01. 07.-30. 09. 37 000 Kč 44 770 Kč
01.12. 01. 10.-31. 12. 37 000 Kč 44 700 Kč

Částky se zvyšují o daň z přidané hodnoty (DPH). Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s příslušnými zákonnými 
ustanoveními platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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Smlouva č. 051/2007 o systémové podpoře při rozvoji informačního systému - Dod

Příloha č. 5
Seznam webových mapových služeb a aktualizace geodat

název vrstvy ro/sah území frekvence
aktualizace

poskytovatel 
zdrojových dat

cena služby 
bez DPH

Katastrální mapa - data ISKN, soubor popisných 
(SPI) a geodetických informací (SGI) 0

MČ Praha 2 měsíčně2) ČÚZK

geokódovací služba T-MAPY RÚIAN MČ Praha 2 měsíčně ČÚZK

T-MAPY WMTS služby RÚIAN i\ Katastrální
mapa4) a OpenStreet Map

MČ Praha 2 průběžně ČÚZK, OSM

aktuální ortofotomapa - 2 sady (vegetační, mimo 
vegetační)

MČ Praha 2 1 ročně/sada IPR Praha

Poznámky:
^ SGI zahrnuje data DKM, KMD, KM-D a ÚKM. Veškerá uvedená data pro aktualizaci zajišťuje dodavatel na základě rámcové 

smlouvy s ČUZK a žádosti o výdej dat KN v elektronické podobě.
2> Aktualizace dat ISKN proběhne měsíčně vždy k 10. dni v kalendářním měsíci.
3> WMTS služba RÚIAN obsahuje vrstvy Správní hranice, Volební okrsky. Ulice, Adresy, Stavební objekty a Adresní místa.
4) WMTS služba Katastrální mapa obsahuje vrstvy Katastrální mapa, Věcná břemena a BPEJ.

Platební kalendář
platný pro období od: 01.07. 2018

Cena za poskytování geodat/služeb a jejich aktualizaci je v každém kalendářním roce fakturována vždy za dané období dle 
následující tabulky:

datum fakturace 
v kalendářním roce za poskytování služeb v období cena v Kč 

bez DPH
cena v Kč 

včetně DPH
15.03. 01.01. až31.03. 30 000 Kč 36 300 Kč
15. 06. 01.04. až 30. 06. 30 000 Kč 36 300 Kč
15. 09. 01.07. až 30. 09. 30 000 Kč 36 300 Kč
15. 12. 01. 10. až 31. 12. 30 000 Kč 36 300 Kč

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