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Smlouva o poskytování služeb č. 2018088 

I. Smluvní strany 

Poskytovatel:  T-MAPY spol. s r.o. 
  Špitálská 150, Hradec Králové, 500 03 

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9307   
  zastoupený: Milanem Novotným, jednatelem 

IČO: 47451084 
  DIČ: CZ47451084 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX 
  Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXX 
 
Objednatel: Statutární město Brno, Městská policie Brno 
  Štefánikova 112/43, Brno-Ponava, 602 00 

zastoupený: Bc. Lubošem Oprchalem, ředitelem 
IČO: 44992785 

  DIČ: CZ44992785 
   
 

II. Předmět smlouvy 

II.1. Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit pro Objednatele poskytování služeb Corpis Maps Map Services - 
Geocoding Services prostřednictvím sítě Internet (dále také Služby). Podrobná specifikace předmětu smlouvy je dále 
uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Jedná se o službu, kterou poskytovatel provozuje nad rámec GIS Magistrátu města Brna 
přímo pro objednatele.  

II.2. Služby dle této smlouvy zahrnují zejména 
a) zpřístupnění služeb Corpis Maps Map Services - Geocoding Services výhradně pro potřeby Městské policie Brno 

prostřednictvím sítě Internet ve stavu a dostupnosti, která umožní jejich plnohodnotné užití, 
b) zajištění dostupnosti Služeb, jejich servis a údržbu, 
c) každodenní aktualizaci adresních bodů. 
 

III. Trvání smlouvy 

III.1. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. 
 

IV. Cena a platební podmínky 

IV.1. Cena za Služby dle této smlouvy a platební podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. 
IV.2. Ceny nesmějí být zvýšeny bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě. 
IV.3. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními platnými ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 
 

V. Dostupnost služeb 

V.1. Dodavatel garantuje dostupnost Služeb v rozsahu 99 % v kalendářním měsíci. 
V.2. V případě dostupnosti Služeb nedosahující 99 %, ale přesahující 95 % je Objednatel oprávněn uplatnit slevu ve výši 30 % ceny 

za příslušný kalendářní měsíc. V případě dostupnosti Služeb 95 % a méně je Objednatel oprávněn uplatnit slevu ve výši 50 % 
ceny za příslušný kalendářní měsíc. 

V.3. Dodavatel zabezpečí službu hot-line a bude ji udržovat dostupnou v pracovních dnech a časech, tj. mezi 8:00 a 17:00 hod. 
Služba bude poskytována prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. 

V.4. Dodavatel bude provádět technologické zásahy nezbytné pro zabezpečení bezporuchového a bezpečného provozování 
služeb, a to vždy mimo pracovní dny a časy (tj. 8:00 a 17:00). 

 

VI. Ukončení smlouvy 

VI.1. Tato smlouva může být ukončena výpovědí kterékoli ze smluvních stran, a to i bez uvedení důvodu. 
VI.2. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začne běžet od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé 

smluvní straně. 
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VI.3. Tato smlouva může být ukončena také odstoupením jedné ze smluvních stran v případě podstatného porušení povinností 
vyplývajících ze smlouvy druhou smluvní stranou; odstoupení musí být učiněno písemně, odůvodněno a doručeno druhé 
smluvní straně. Podstatným porušením povinností se rozumí na straně Poskytovatele Objednatelem předem 
neodsouhlasené úplné a nepřetržité přerušení poskytování Služeb trvající déle než 7 po sobě jdoucích pracovních dní. Na 
straně Objednatele se pak podstatným porušením povinností rozumí prodlení se zaplacením ceny za služby delší než 30 
kalendářních dní. Smlouva skončí dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

VII.1. Tato smlouva se pořizuje ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Poskytovatel obdrží po podpisu dvě vyhotovení. 
VII.2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouvu v registru uveřejní objednatel.  
 
 
 
 

Přílohy smlouvy:  
Příloha č. 1: Výčet služeb, ceny a platební podmínky 
 
 
 

 
 
 
 

Za poskytovatele: 
 
V Hradci Králové dne 21.9.2018 
 
 
 
............................................…........ 
Ing. Milan Novotný, jednatel 

Za objednatele: 
 
V Brně dne 1.10.2018 
 
 
 
............................................…........ 
Bc. Luboš Oprchal, ředitel MP Brno 
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Příloha č. 1: Výčet služeb, ceny a platební podmínky 
 

I. Výčet služeb 

I.1. Dle této smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat služby: 

 Geokódovací služby Corpis Maps Map Services - Geocoding Services dostupné prostřednictvím sítě Internet na adrese 
https://cz-services.tmapserver.cz a https://services7.tmapserver.cz/ pro území České republiky. 

 

II. Cenová ujednání 

II.1. Cena za výše uvedené služby činí 1.500 Kč bez DPH měsíčně. 
II.2. Cena za další služby dohodnuté nad rámec této smlouvy činí 1.250 Kč bez DPH za každou člověkohodinu. 
 

III. Platební podmínky 

III.1. Cena za Služby uvedená v odst. II.1. této přílohy bude Poskytovatelem fakturována Objednateli čtvrtletně vždy na začátku 
příslušného čtvrtletí. 

III.2. Cena za další služby nad rámec této smlouvy bude Poskytovatelem fakturována na základě objednávky a výkazu provedených 
služeb s použitím jednotkové sazby uvedené v odst. II.2. této přílohy. 

https://cz-services.tmapserver.cz/
https://services7.tmapserver.cz/

