
 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ PODPORY 

uzavřená dle § 1746 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi: 

 

Město Trutnov  

Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov  

IČ: 00278360 

DIČ: CZ00278360 

zastoupeno Mgr. Ivanem Adamcem, starostou 

(dále jen „Objednatel“) 

  

a 

 

T-MAPY spol. s r.o. 

Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové  

IČ: 47451084  

DIČ: CZ47451084  

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9307  

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové, č.ú.: 8688743/0300                         

zastoupená Ing. Milanem Novotným, jednatelem společnosti  

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

Poskytovatel a objednatel jsou dále označeni rovněž jako „smluvní strana“ či společně jako „smluvní strany“. 

 

Preambule 

1. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací objednatele, a to na základě výsledku podlimitní 

veřejné zakázky na dodávky, rozdělené na části, název části 2 veřejné zakázky: „Inovace a rozšíření informačních 

systémů ve městě Trutnov – rok 2018 – Rozšíření mapového serveru pro městský úřad (RMS)“ (dále jen 

„veřejná zakázka“), zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).  



2. Poskytovatel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění 

a povolení k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými 

k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy. 

3. Poskytovatel dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou 

prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují 

nevhodná řešení a technologie, a že software je tak možno dodat za jím nabídnutou cenu uvedenou v příloze č. 1 

této smlouvy. 

Článek I 

Úvodní ustanovení 

1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje v rozsahu, kvalitě a za podmínek dále stanovených provádět pro objednatele 

technické a systémové služby pro zajištění servisní a poradenské podpory související s produktivním provozem 

programového vybavení uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen technická podpora). Oprávnění k užívání 

tohoto programového vybavení převedl Poskytovatel na Objednatele na základě Licenční smlouvy uzavřené v rámci 

zadávacího řízení veřejné zakázky (dále jen „licenční smlouva“).  

2. Dohoda o úrovni služeb a podmínky provádění technické podpory k programovému vybavení (SLA) jsou uvedeny 

v příloze č. 2 této smlouvy. 

3. Součástí technické podpory jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provádění technické podpory nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo 

mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu podpory. 

 

Článek II. 

Doba trvání smlouvy a Zákaz výpovědi 

Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Plnění dle této Smlouvy bude zahájeno dnem protokolárního předání a 

převzetí předmětu licenční smlouvy uvedené v odst. 1 čl. I. této smlouvy. Poskytovatel není oprávněn tuto smlouvu 

vypovědět po dobu 5 let ode dne její účinnosti (dále jen „zákaz výpovědi“). 

 

Článek III. 

Cena 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytování technické podpory dle této smlouvy je stanovena v příloze č. 1 

této smlouvy.  

2. Poskytovatel jako plátce DPH připočítává k ceně za realizaci předmětu plnění dle této smlouvy daň z přidané 

hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je Poskytovatel 

oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného 

plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě, postačuje písemné oznámení 

Poskytovatele o takové změně. 



3. Cena dohodnutá v příloze č. 1 je cenou úplnou, konečnou a závaznou. Poskytovatel prohlašuje, že tyto ceny 

zahrnují veškeré jeho náklady související s realizací předmětu této Smlouvy. Objednatel nebude poskytovat 

zálohovou platbu.  

4. Sjednaná cena za poskytování služeb bude Objednatelem hrazena na základě faktur vystavených Poskytovatelem 

vždy k 30. 04. kalendářního roku na další rok dopředu. Pokud termín zahájení poskytování služeb nebude totožný 

s prvním dnem kalendářního roku, fakturují se služby za tento první neúplný kalendářní rok poměrnou částkou za 

příslušný počet kalendářních dní z ceny.  

5. Faktura bude vždy obsahovat číslo faktury a datum jejího poskytnutí Objednateli, název, sídlo a DIČ Objednatele, 

název, sídlo a DIČ Poskytovatele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být 

placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH. Faktura musí dále obsahovat číslo 

smlouvy Objednatele a číslo i název veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato Smlouva, dále informaci. 

6.  Splatnost faktury je 30 dní od jejího doručení Objednateli. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání 

fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele. 

7. Jestliže faktura nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR nebo touto 

Smlouvou, nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů) 

nebo nebude doložena Výkazem schváleným oprávněnou osobou Objednatele, je Objednatel oprávněn tuto fakturu 

doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance Objednatele) vrátit Poskytovateli. Faktura musí být vrácena do 

data její splatnosti. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není Objednatel v prodlení 

s placením příslušné faktury. Po vrácení faktury je Poskytovatel povinen vystavit novou fakturu se správnými 

náležitostmi. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení Objednateli. 

8. Veškeré platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně. 

 

Článek IV. 

Ukončení smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn Smlouvu před uplynutím doby zákazu výpovědi vypovědět v případě, že Poskytovatel: 

a)  opakovaně, minimálně však 5krát během jednoho kalendářního roku, neposkytoval Objednateli službu dle této 

Smlouvy ve sjednaném rozsahu;  

b)  opakovaně, minimálně však 2krát během jednoho kalendářního roku či dvakrát po sobě byl v prodlení 

s dodáním nové verze Objednateli déle než 10 dnů.   

2.   Poskytovatel je oprávněn Smlouvu před uplynutím doby zákazu výpovědi vypovědět pouze je-li Objednatel v prodlení 

s úhradou faktury Poskytovatele déle než 30 dnů.   

3.  Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď 

doručena druhé smluvní straně.  

4.  Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Poskytovatel vstoupí do likvidace nebo na jeho majetek 

bude prohlášen konkurs či návrh na konkurs bude zamítnut pro nedostatek majetku; 



5.  Odstoupením od Smlouvy se smlouva neruší od počátku, ale okamžikem doručení písemného oznámení o 

odstoupení druhé smluvní straně. 

6.  Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany důvěrných informací a 

ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této 

Smlouvy. Rovněž není dotčen nárok na náhradu škody.  

7. V případě předčasného ukončení této Smlouvy má Poskytovatel nárok na úhradu Služeb řádně provedených v 

souladu s touto Smlouvu ke dni předčasného ukončení této Smlouvy. 

8. Smlouvu lze prodloužit na návrh kterékoliv Smluvní strany, a to formou dodatku, v němž musí být specifikováno, do 

jakého data se platnost smlouvy prodlužuje. 

 

Článek V. 

Ochrana informací 

1. Obě strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro utajování takových 

informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti této Smlouvy. Obě 

strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných 

spolupracujících třetích stran a subdodavatelů, pokud jim takové informace byly poskytnuty. 

2. Veškerá Obchodní tajemství v této Smlouvě byla jasně označena jako obchodní tajemství buď prostřednictvím 

symbolu ** vždy na začátku a na konci takového ustanovení a současně kurzívou (ve Smlouvě jsou tyto údaje 

označeny takto: [**obchodní tajemství**]), nebo uvedením textu „obchodní tajemství“ v záhlaví přílohy Smlouvy. 

Takto označené údaje však nepodléhají zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 

znění, ani zákonu č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv, v platném znění. 

3. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu a za podmínek 

nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

4. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré informace, které nebyly dotčenou 

stranou označeny jako veřejné, které se týkají dotčené strany nebo jím zajišťovaných činností anebo informace, 

s nimiž je pro nakládání stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení (zejména obchodní tajemství, státní 

tajemství, bankovní tajemství, služební tajemství). Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které 

jsou jako důvěrné výslovně dotčenou stranou označeny. 

5. Za důvěrné informace se v žádném případě nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak 

nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, dále informace získané na základě postupu nezávislého na této 

Smlouvě nebo druhé straně, pokud je některá ze stran schopna tuto skutečnost doložit, a konečně informace 

poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany. 

6. Obě strany se výslovně zavazují v rámci plnění této Smlouvy zajistit opatření k ochraně dat uložených 

v informačním systému Objednatele před jejich poškozením, ztrátou nebo zcizením a před neautorizovaným 

přístupem k těmto datům. Objednatel je povinen předcházet ztrátě, nebo poškozením dat jejich zálohováním. 



 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění 
v registru smluv. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v souladu s platnou právní úpravou uveřejněna v registru 
smluv vedeným Ministerstvem vnitra, když smluvní strany se zveřejněním této smlouvy v registru smluv výslovně 
souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství a nedopadají na ni ani jiné 
výjimky, pro které by tato smlouva, či její část, nemohly být v registru smluv uveřejněny. Uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel, když tuto smlouvu se zavazuje uveřejnit bez zbytečného odkladu po 
jejím podpisu. 

4. Smlouva může být měněna pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

5. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se dohodly, že se tato Smlouva a právní 
vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 

6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy oddělitelné od jejího ostatního obsahu je nebo se stane neplatným 
nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Strany se zavazují nahradit neplatné 
nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem 
odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

7. Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 
Poskytovatel a dva Objednatel. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že tato je důkazem jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, a na důkaz 
toho k ní připojují své vlastnoruční podpisy. 

7. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Trutnova na své schůzi konané dne 02.05.2018, č. usnesení 
RM_2018-437/9. 

 

 

 

 

 

 

 

Poskytovatel:                                                            Objednatel: 

V Hradci Králové dne 10.07.2018      V Trutnově dne 04.07.2018 

 

 

_______________________________    ___________________________  

Ing. Milan Novotný, jednatel společnosti    Mgr. Ivan Adamec, starosta města 
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