Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 36. schůze Rady města Kuřimi konané dne 23.12.2020
Licenční smlouva - CE - Dodatek č. 1
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - dodatek č.1

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Bc. Radek Jízdný - informatik

Vedoucí odboru:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Důvodová zpráva:
Radě města je předkládán ke schválení dodatek č.1 k licenční smlouvě - CE, Informační systém MP
Manager od společnosti FT Technologies, a. s., pro potřeby Městské policie Kuřim. Uvedený dodatek
řeší provoz uvedeného systému za stejných podmínek na dobu určitou a to od 01.01.2021 30.07.2021. V průběhu roku 2021 bude radě města předložen návrh na pořízení trvalé licence tohoto
systému na dobu neurčitou.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření dodatku č.1 - Licenční smlouvy - CE k Informačnímu systému MP Manager od
společnosti FT Technologies, a. s., se sídlem U Sokolovny 253, PSČ 783 14 Bohuňovice, IČ
26833620, zastoupená Danielem Bednaříkem – předsedou představenstva, v celkové hodnotě
114.345 Kč vč. DPH a to na dobu určitou do 30.07.2021.
Termín plnění: 31.12.2020
Zodpovídá: Bc. Radek Jízdný - informatik

Vytvořeno 08.01.2021 12:13:50

1

FT Technologies a.s.
Chválkovická 151/82, Olomouc
Czech Republic
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NÁVRH LICENČNÍ SMLOUVY – CE
Dodatek č. 1
uzavřená podle § 2358 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku níže uvedeného dne,
měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

FT Technologies a.s.
Město Kuřim

č. smlouvy:
č. smlouvy:

S20200050
2020/D/0110

I.
Smluvní strany
Město Kuřim
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zast.:
Bankovní spojení:
(dále jen „Nabyvatel“)

Jungmannova 968/75, Kuřim 664 34
00281964
CZ00281964
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

a
FT Technologies, a.s.
se sídlem:
korespondenční adresa:
IČ:
DIČ:
zastoupený:
Bankovní spojení:
Společnost zapsána:
(dále jen „Poskytovatel“)

U Sokolovny 253, 783 14, Bohuňovice
Chválkovická 82, 772 00 Olomouc
26833620
CZ26833620
Danielem Bednaříkem, předsedou představenstva
FIO banka, a.s. č. ú.: 2400673799/2010
KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2786

II.
PREAMBULE
1.

Smluvní strany prohlašují, že dne 16.10.2020 smlouvu č. S 20200050, jejímž předmětem je
poskytnutí oprávnění k užívání IS MP Manager Cloud Edition, dále jen Produkt v rozsahu dle
přílohy č. 2 smlouvy formou poskytnutí přístupu na server poskytovatele, na němž je Produkt
nainstalován.

2.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou doplnění a změny s následujícím zněním:

III.
PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy tak, že původní znění článku:
1.

Článek 8. Termín poskytnutí licence a souvisejících služeb
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8.2.

Smluvní strany se dohodly, že licence na užití Produktu a poskytování sjednaných
služeb uvedených v čl. 7 je sjednána na dobu určitou do 31.12.2020.

bude nahrazeno změním:
8.2.
Smluvní strany se dohodly, že licence na užití Produktu a poskytování sjednaných
služeb uvedených v čl. 7 je sjednána na dobu určitou do 30.07.2021.
nově se doplňuje:
8.4.

2.

Jednostranně vypovědět lze tuto smlouvu s šestiměsíční výpovědní dobou, která
začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď
doručena druhé straně.

Článek 10. Smluvní cena a platební podmínky
10.4.

Odměna za poskytnutí licence bude vyúčtovávána Poskytovatelem jednorázově. Za
tímto účelem poskytovatel vystaví k uvedenému dni fakturu s náležitostmi daňového
dokladu se splatností 14-dní od jejího vystavení.

bude nahrazeno zněním:
10.4.

Odměna za poskytnutí licence bude vyúčtovávána Poskytovatelem měsíčně. Za tímto
účelem poskytovatel vystaví k uvedenému dni fakturu s náležitostmi daňového
dokladu se splatností 14-dní od jejího vystavení.

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana
obdrží po jednom.
3.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv.

4.

Objednatel tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření. Dodavatel prohlašuje, že žádná
ze skutečností ve smlouvě či dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.

5.

Tento dodatek je uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho uzavření stanovené tímto zákonem
(§ 41).

6.

Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat
Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“). V případě porušení
povinností vyplývajících z GDPR odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž
jednáním či opomenutím k porušení GDPR došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních
údajů ve smlouvě - dodatku tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se
smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR.
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7. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Dodatku seznámeny a že jej uzavírají
na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.
8.

Tento dodatek licenční smlouvy je uzavřen v souladu s RM č.36 ze dne 23.12.2020 usnesením
č.XXX/2020

V Kuřimi dne:

V Olomouci dne:

__________________________________

__________________________________

za Nabyvatele
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
Město Kuřim

za Poskytovatele
Daniel Bednařík, předseda představenstva
FT Technologies a.s.
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