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"*'&?!*?*sS"*’1*SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

■o g i .

(dálejen „Smlouva")

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „OZ") za přiměřeného použití ustanovení § 2586 a násl. téhož zákona

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou

Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno

44992785

CZ44992785

Zastoupen:

Se sídlem:

.IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech technických

je oprávněn jednat:

Ve věcech smluvních

je oprávněn jednat:

Číslo Smlouvy:

Ing. David Menšík, vedoucí OMI MMB

Ing. David Menšík, vedoucí OMI MMB

5320173690

Poskytovatel:

GEOTRONICS Praha, s.r.o.

Pikovická 206/11,147 00 Praha 4

48027014

CZ48027014

Zastoupen:

Se sídlem:

IČO:
DIČ:

Společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14315

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech technických je

oprávněn jednat:

Ve věcech smluvních

je oprávněn jednat:

Číslo Smlouvy:

Pro účely Smlouvy se uvedené smluvní strany označují jako Objednatel a Poskytovatel.
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„Spuštění subsknpce presn 134/20l6Sb o zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdějších 

"X n7JlZ Poskytovatele podané v rámci výběrového řízení na Velnou zakázku byla 

Objednatelem vyhodnocena jako nejvýhodnejsi.

Článek 2

Účel a předmět Smlouvy

i službu Spuštění 

všemi relevantními
ie závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli 

1 měsíc (dále jen „služba") v souladu se ■
Smlouvou sjednanými podmínkami, a soucasn 

stanovenou v ČI. 4 Smlouvy za její řádné

Předmětem Smlouvy je 

subskripce přesnosti na 
závaznými právními předpisy, jakož i

k Objednatele zaplatit Poskytovateli cenu

2.1

i se

závaze 

poskytnutí.

ob]«lní«>. P«». PO"* ot*d"5l‘"t « » l« «lou

Smlouvy.

Podrobná specifikace služby je v příloze Č. 1, která jeie nedílnou součástí této Smlouvy.

2.3

Článek 3

Lhůta, způsob a místo plnění

Poskytovatel se zavazuje poskytovat službu způsobem

předání plnění je, vzhledem k možností řešení služby vzdáleně, sldlo Poskytovatele.

a ve ihůtách (termínech) dle Smlouvy.

3.1

3.2 Místem

Článek 4

Cena

■a řádné poskytování služby je stanovena dohodou smluvních 

jednotlivé (dílčí) poskytnutí služby využitelné jeden mes,c od4.1 Smluvní sazba Poskytovatele za 

stran jako položková cena za 

jejího spuštění dle přílohy č. 1 Smlouvy.

5000,- Kč 

1050,- Kč 

6050,- Kč

Cena bez DPH:

DPH (21 %):

Cena včetně DPH: ^

Sřp^
Smlouvy.

43 Cena celkem za celý předmět plnění dle d 4 odst •— pili ~ 

Odst. 4.1 Smlouvy jsou sjednány jako ceny nejvýše pnpustne po cel P

4.2
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a zahrnující veškeré náklady nutné nebo Poskytovatelem vynaložené pro řádné splnění

poskytování služby.

4.4 V případě jiné sazby DPH bude Poskytovatel Objednateli účtovat sazbu DPH ve výši

odpovídající platným a účinným právním předpisům ke dni zdanitelného plnění. Cena

za plnění bez DPH tímto není dotčena. Poskytovatel odpovídá za to, že sazba DPH je

stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek 5

Doba plnění, Platební podmínky, Akceptace přijetí

5.1 Poskytovatel je povinen spustit službu do 5 dní od přijetí dílčí objednávky Objednatelem.

Dílčí objednávku podává Objednatel emailem.

5.2

5.3

příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH") samostatná zdanitelná plnění, se považují za

uskutečněná dnem spuštění služby dle čl. 5 odst. 1 Smlouvy Poskytovatelem.

5.4 Poskytovateli vzniká právo fakturovat plnění za jednotlivé spuštění služby, tj. vystavit daňový
doklad (fakturu) Objednateli, ve výši sjednané za příslušné spuštění služby, po jejím řádném
poskytnutí a potvrzení funkčnosti spuštěné služby (akceptace přijetí) oprávněnou osobou

Objednatele.

5.5 Akceptace přijetí proběhne ze strany Objednatele formou emailové komunikace

s Poskytovatelem.

5.6 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu

ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona o DPH a § 435 OZ. V případě,

že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě

splatnosti zpět Poskytovateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta

splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného

dokladu.

5.7 Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dnejejího doručení Objednateli.

5.8 Povinnost zaplatit sjednanou cenu plnění je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu

Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele. Všechny částky poukazované v Kč vzájemně

smluvními stranami na základě Smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků

nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.

5.9 Platba bude poukázána na bankovní účet Poskytovatele uvedený ve faktuře. Uvedený

bankovní účet musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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v případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit 

Poskytovateli cenu na úrovni bez DPH, DPH Objednatel poukáže správci daně.

Objednatel neposkytuje Poskytovateli na předmět plnění Smlouvy jakékoliv zálohy.

Článek 6

Součinnost, práva a povinnosti smluvních stran

5.10

Objednatel se zavazuje Poskytovateli poskytovat součinnost vyplývající ze Smlouvy, a to 

nezbytně nutném rozsahu, a nikoliv nad rámec součinnost! jinak obvykle pn
6.1

pouze v
poskytování obdobného druhu plnění.

6 2 Poskytovatel je povinen postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péči, podle 

nejlepších znalostí a schopností a sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele.

Článek 7

Odpovědnost za škodu, odpovědnost za vady, záruka, sankční ujednání

Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházeni škodám 

vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle Ptatnych

škodu rovněž v případě, že část

7.1
a k minimalizaci 
právních předpisů a Smlouvy. Poskytovatel odpovídá za 

plnění poskytuje prostřednictvím poddodavatele.

Škodu vzniklou porušením povinnostiŽádná ze smluvních stran není odpovědná za
ze Smlouvy, prokáže-li, že mu ve splnění takové povinnosti dočasně nebo trvale zabraň, a 

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 

Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce 

s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smluvené 

povinnosti povinen překonat ho však povinnosti k náhradě nezprosti. Smluvní strany se 

zavazují upozornit druhou smluvni stranu bez zbytečného odkladu na vznikle překážky 

bránící řádnému plnění Smlouvy a dále se zavazují k vyvinutí maximálního ušili k jejich

7.2

odvrácení a překonání.
V případě prodlení Objednatele s plněním peněžitého závazku uhradí Objednatel na výzvu 

Poskytovatele úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné fakturační částky za kazdy 

i započatý den prodlení po době splatnosti daňového dokladu.

7.3

se předání dílčích plnění (tj. spuštění subskripce7.4 V případě prodlení Poskytovatele týkajícího
přesnosti, uhradí Poskytovatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny včas 

nedodaného dílčího plnění, a to za každý i započatý den prodlení, maximálně vsak do vyse 

ceny včas nedodaného plnění. K předání plnění musí dojít v souladu s čl. 5 Smlouvy.

Ustanovením o smluvní pokutě není, jakkoliv, dotčeno či omezeno právo na náhradu škody, 

oprávněná smluvní strana je oprávněna uplatnit nárok na náhradu škody vedle smluvn. 

pokuty v plné výši. O náhradě škody platí dále obecná ustanovení OZ.

jakákoliv ustanovení týkající se dotčení či omezení výše či druhu škody jsou neúčinná.

7.5

7.6

Stránka 4 z 8



Článek 8

Další a závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce 24 měsíců od její účinnosti, resp. do vyčerpání 

maximálního objemu poskytnuté služby uvedeného v čl. 4 odst. 4.2.

Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu Smlouvy a všech 

náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za 

důležité pro závaznost Smlouvy. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky 

odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 OZ.

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva 

a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami 

• Či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže 

je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, 

že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Pro vyloučení pochybností Poskytovatel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 

Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení 5 1793 OZ.

Poskytovatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny 

okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva smluvních stran upravená ve Smlouvě.

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonnýmJe-li nebo stane-li
nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení 

Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 pracovních dnů po doručení výzvy 

druhé smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení 

ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný

8.7

obchodní a právní význam.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného 

porušení Poskytovatelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat 

prodlení Poskytovatele se spuštěním služby přesnosti v termínech stanovených Smlouvou 

delším než 30 dnů.

Možnost odstoupení smluvních stran od Smlouvy se dále řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

Odstoupení od Smlouvy je platné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 

straně.

8.10 Smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí bez uvedení důvodů. V takovém případě činí 

výpovědní lhůta 1 měsíc a běží od prvého dne měsíce následujícího po doručení písemné 

výpovědi druhé smluvní straně.

8.11 Poskytovatel je oprávněn vstupovat do objektů Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy 

jen se souhlasem nebo v přítomnosti oprávněné osoby Objednatele.

8.8

8.9
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8.12 Záležitosti ve Smlouvě výslovné neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ 

a příslušnými právními předpisy souvisejícími. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou 

v prvé řadě řešeny smírem (tento postup se nevztahuje na vymáhání finančních pohledávek 

vzniklých z porušení povinnosti zaplatit pohledávku). Pokud smíru nebude dosaženo během 

30 dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně 

příslušným soudem v České republice.

Objednatel i Poskytovatel se zavazují vzájemně informovat o všech organizačních změnách 

(název, sídlo, tel., fax., apod.).

Poskytovatel i Objednatel jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, údajích 

a informacích, týkajících se druhé smluvní strany, které mají povahu jejich obchodního 

tajemství v rozsahu a za podmínek § 504 OZ, a o kterých se dozví v souvislosti s plněním 

Smlouvy. Poskytovatel i Objednatel se zavazují, že tyto skutečnosti nesdělí, ani jiným 

způsobem neposkytnou, žádné třetí osobě a zajistí jejich přiměřenou ochranu a utajení.

Poskytovatel je dle zákona Č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů, a dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, povinen 

zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů v informačním systému Objednatele. Povinnost 

mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy. Poskytovatel odpovídá Objednateli v plné 

míře za škodu, kterou mu způsobí porušením tohoto ustanovení.

8.16 Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení 

obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Poskytovatel.

8.18 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace dodávky

8.19 Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s obsahem Smlouvy, který je dostatečně 

určitý a srozumitelný, a že se Smlouvou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají 

Smlouvu na základě vážné a svobodné vůle prosté omylu a na důkaz toho připojují své 

vlastnoruční podpisy.

8.13

8.14

8.15

8.17

/s.q.
V Praze dne 2020V Brně dne 4. 9. 2020

STATUTÁRNÍ mě s t o  b r n í 
MAGISTRÁT MĚSTA BRN, 

Odbor městské informatiky 
Malinovského nám. 3 

601 67 BRNO 
-001.

Za Objednatele:

SEOTRONICS Praha, s.r.o. 
Pikovická 11, 147 00 Praha 4 

1Č-. 46027014 DIČ: CZ48027014

Za Poskytovatele:
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Ing. David Menšík

vedoucí OMI MMB

za
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STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA 

Odbor měalskó informatiky 
Malinovského nbrn. 3 

601 67 BRNO 
-001-

Příloha c.1

Specifikace služby

Poskytovatel bude poskytovat pro Objednatele následující službu zahrnující následující dílčí plnění:

CAT-DM-MO-NR: Subskripce přesnosti decimetrová

Měsíční subskripce - umožňuje sbírat data s decimetrovou přesností po dobu 1 měsíce.

| Měsíční předplatné Trimble Catalyst poskytuje korekční 
1 služby, které pomohou dosáhnout požadované přesnosti 

sběru dat. Trimble Catalyst využívá stávající sítě RTX, Trimble 

VRS Now případně SBAS, a umožňuje tím zajistit vysokou 

přesnost se širokým pokrytím.

m
-

BS .
Předplatné je validní po dobu 1 měsíce od okamžiku aktivace.

i
Přesnost horizontální/vertikální 10 cm při optimálních GNSS 

podmínkách.' J
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