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.
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Příspěvek do 22. schůze Rady města Kuřimi konané dne 18.08.2021
Licenční smlouva - CE - Dodatek č. 2
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - dodatek č. 2

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Bc. Radek Jízdný - vedoucí oddělení informačních technologií

Vedoucí odboru:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Důvodová zpráva:
Dne 15.09.2020 Rada města č.29 ze dne 15.09.2020 schválila usnesením č. 362/2020 nákup licenční
smlouvy CE - MP Manager na dobu určitou do 31.12.2020 na odzkoušení všech součástí systému
Městskou policií Kuřim (dále jen MPK). Licenční smlouva k uvedenému systému se poté ještě radou
města č.36 ze dne 23.12.2020 usnesením č.495/2020 prodlužovala dodatkem č.1 na dobu určitou do
30.07.2021. Nyní je Radě města předkládán ke schválení dodatek č.2 k licenční smlouvě - CE
MP Manager. Uvedený dodatek řeší provoz uvedeného systému za stejných podmínek jako doposud
na dobu neurčitou s výpovědní šestiměsíční výpovědní lhůtou kterékoliv ze smluvních stran.
Název (předmět) zakázky:
Evidenční číslo v knize zakázek:
Zajišťující odbor (ZO):

Licenční smlouva CE - MP Manager_
IV-KÚ-2021-001
kancelář úřadu (dále jen KÚ)

Důvodová zpráva:
V dnešní době, městské a obecní policie, na základě činností vyplývajících ze zákona 553/1991 Sb., o
Obecní policii, musí vést evidence činnosti, a to jak z důvodu informačních - pro každoroční vytváření
statistiky činnosti městské policie pro MV, tak i z důvodu jejich každodenní činnosti, kdy odhaluje a
následně řeší protiprávní jednání, zejména na úseku přestupků. Dále také předkládá na žádost vedení
obce statistiky kriminality a výkaz své činnosti. Neopomenutelný přínos takovéto evidence je i v
oblasti zjišťování recidivy pachatelů této protiprávní činnosti a následnému ukládání sankcí za
přestupky apod. V posledních několika letech také přibyly obecním policiím i oprávnění vstupu do
různých evidencí a registrů (evidence motorových vozidel, registr řidičů, evidence obyvatel, registr
přestupků apod.), které je obecní policie čím dál častěji nucena využívat v rámci své každodenní
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činnosti.
Mezi hlavní úkoly obecní (městské policie) zejména patří:
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a
plynulost provozu na pozemních komunikacích,
e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých
povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
f) se podílí na prevenci kriminality v obci,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na
požádání údaje o obecní policii.
Městská policie Kuřim (dále jen MPK) používala na začátku svojí činnosti pouze ručně psanou
písemnou evidenci činnosti, která byla z hlediska poskytování vyžadovaných informací, velice
problematická. Potřebná data bylo nutné shromažďovat ručně a následně vkládat do tabulek, grafů či
přepisovat do statistik. Nicméně s ohledem na neustálý vývoj systému práce obecních policií,
přibývajícím oprávněním, zvyšujícím se požadavkům na administraci atd., je v dnešní době tento
systém již zcela nedostatečný. Proto jsme se začali zabývat otázkou, jaký informační a evidenční
systém pro naší MPK pořídit, aby plně vyhovoval současným podmínkám a požadavkům na práci
strážníků. Z produktů, které jsou v této oblasti na našem trhu nabízeny (specifikace práce obecní
policie se odráží i ve velmi omezené nabídce takovýchto produktů), jsme se podrobněji zajímali o tři,
respektive čtyři informační systémy. Těmito produkty byly: Informační systém VERA Radnice
(společnost VERA), Informační systém MIMIS (Ing. Alexandr Milichovský) a Informační a evidenční
systém MP Manager (společnost FT Technologies a. s.). Posledním produktem byl stávající systém
DERIK (společnost A-Plus). Se všemi dodavateli jsme jednali a s jejich nabízenými systémy se měli
možnost podrobněji seznámit.
Nicméně z posledně jmenovaného produktu DERIK jsme se rozhodli upustit a to zejména z důvodu,
že nenabízí zdaleka takové možnosti, jako ostatní produkty (nemožnost vytváření statistik pro MV,
nemožnost tvorby „teplotních map kriminality“, uživatelsky méně přehledné a příznivé pracovní
prostředí, atd. Podobně tomu bylo i u systému MIMIS, kde jsme navíc po jednání s dodavatelem
nabyli dojmu, že celý systém je spíše ve vývoji a některé otázky týkající se praktických funkcí, nám
nebyly dodavatelem uspokojivě zodpovězeny. Ve finále jsme se tedy rozhodovali mezi systémem
VERA a MP Manager. Velkým přínosem v rozhodování pro nás byly i reference od kolegů z jiných
městských a obecních policií po celé ČR. Na produkt společnosti VERA jsme od uživatelů slyšeli
spíše negativní připomínky. Jednak nám bylo v řadě případů řečeno, že tento produkt pro potřeby
obecních policií je spíše jakýmsi doplňkem informačního systému VERA Radnice a je používán spíše
obcemi, kde je produkt VERA Radnice již používán obecním nebo městským úřadem. Dále jsme
dostali informace, že jakákoliv implementace nových požadavků (přístup do nové evidence, propojení
s produkty (softwary) jiných společností je jednak problematický a jednak je vždy společností VERA
zpoplatněn. Jedním z dalších důležitých argumentů bylo i to, že každý uživatel tohoto systému je
vázán na jednu licenci, která je samozřejmě také zpoplatněna. Tvorba statistik je v systému také
mnohem složitější než v jiných systémech (zejména MP Manager) a velkou „bolestí“ systému je prý i
jeho častá poruchovost. Zkrátka negativních zkušeností (nikoliv pouhých nepodložených názorů) na
tento produkt bylo více než dost.
Reference od uživatelů MP Managera byly vesměs kladné a o nesporných kvalitách tohoto produktu
svědčí i fakt, že v současné době je tento systém používaný na cca 90-ti obecních a městských
policiích v celé ČR. Nicméně stojí i za zmínku to, že tento produkt je používaný i kolegy z městských
policií na Slovensku a nově také i v Polsku. Co se týká královéhradeckého kraje, je tento systém
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využíván například MP Broumov, Červený Kostelec, Hradec Králové, Třebechovice pod Orebem,
Kostelec nad Orlicí, Opatovice nad Labem. Dá se tedy říct, že systém MP Manager je využíván nejen
velkými městskými policiemi, ale i menšími městskými a obecními policiemi. Reference a mapka
uživatelů tohoto produktu je dostupná na webových stránkách společnosti FT Technologies.
Hlavní rysy, které nabízí informační systém MP Manager vyhovují současné práci strážníků. IS MP
Manager je on-line aplikace, která slouží k vytváření a správě elektronických informací o událostech,
které každodenně řeší obecní policie, případně jsou přirozenou a nedílnou součástí její činnosti.
Hlavní rysem systému MP Manager je, že data do něj pořizují všichni strážníci (každý strážník má
přidělený svůj přístupový kód a heslo), především hlídky v terénu, které jsou těmi, kdo nejvíce
přicházejí do styku s událostmi, ať se již jedná o přestupky, trestné činy nebo jiné obecné události.
Informační systém MP Manager využívá možností MS SQL serveru v kombinaci s on-line datovými
přenosy realizovanými prostřednictvím mobilních zařízení obsluhovaných strážníky. Součástí
přenášených dat jsou rovněž GPS souřadnice a fotografie, případně videa z terénu přímo z místa
událostí. Data informačního systému jsou dostupná pro další zpracování jak ze stacionárních PC, tak
mobilních zařízení. Velkou výhodou systému je možnost zpracování statistických údajů pro
ministerstvo vnitra, které systém umí vkládat přímo do tabulek vydaných přímo MV ČR. Dále systém
dokáže vytvářet tzv. Teplotní mapy kriminality a dokonce i vytvářet mapy Předpokládané kriminality
(na základě vyhodnocení dřívějších dat). Dle potřeby je pak možné i to, aby informační systém byl
propojen i s radiovou sítí (radiostanicemi), MKDS (Městský kamerový dohlížecí systém), systémy a
softwary používanými na městském úřadě v Kuřimi případně i dalšími institucemi.
Uvedený produkt zahrnuje kompletní řešení pro potřeby MPK. Má 100% právní podporu dodavatele
reagujícího na všechny zákonné novely vztahující se k práci městské policie. Firma FT Technologies
také nabízí 24-hod. technickou podporu při vzniku jakékoliv závady při provozu systému.
Proto jsme se po pečlivém uvážení, srovnání obou produktů s ohledem na praktické využití a s
přihlédnutím na současné požadavky při plnění úkolů obecní policie, získané reference a zkušenosti
našich strážníků se systémem, rozhodli pro nákup systému MP Manager ve formě cloud služby. Cena
služby je 12.705 Kč s DPH / měsíc.
MPK si systém MP MANGER měla možnost odzkoušet od října 2020 - července 2021 v rámci
poskytnuté licenční smlouvy na dobu určitou. Dle vyjádření vedoucího strážníka Ing. Huba je systém
plně vyhovující všem požadavkům MPK a to i do budoucna a doporučuje zajištění jeho nasazení do
každodenní činnosti MPK.
Z důvodu výše zmíněných předností systému MP Manger, zajišťující odbor KÚ navrhuje Radě města
Kuřimi, v souladu s interní směrnicí S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, článku
9 Odlišné postupy, odstavce 2, přímo schválit nákup systému MP Manager pro MPK ve formě formě
cloud služby od dodavatele FT Technologies, a. s., se sídlem U Sokolovny 253, PSČ 783 14
Bohuňovice, IČO 26833620, zastoupená Danielem Bednaříkem – předsedou představenstva, v
hodnotě 12.705 Kč vč. DPH / měsíc a to na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou kterékoliv
ze smluvních stran.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9. směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu na zakázku "Licenční smlouva CE - MP Manager" a schvaluje uzavření dodatku
č.2 - Licenční smlouvy - CE k Informačnímu systému MP Manager od společnosti FT
Technologies, a. s., se sídlem U Sokolovny 253, PSČ 783 14 Bohuňovice, IČO 26833620,
zastoupená Danielem Bednaříkem – předsedou představenstva, v hodnotě 12.705 Kč vč. DPH /
měsíc a to na dobu neurčitou.
Termín plnění: 31.08.2021
Zodpovídá: Bc. Radek Jízdný - vedoucí oddělení informačních technologií
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FT Technologies a.s.
Chválkovická 151/82, Olomouc
Czech Republic
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LICENČNÍ SMLOUVA – CE
Dodatek č. 2
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:
IČ:
DIČ:
zastoupený:
Bankovní spojení:
Společnost zapsána:
(dále jen „Poskytovatel“)

Chválkovická 151/82, 772 00 Olomouc
26833620
CZ26833620
Danielem Bednaříkem, předsedou správní rady
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 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.12.2020.

2.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 jsou doplnění a změny s následujícím zněním:

III.
PŘEDMĚT DODATKU
1.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy tak, že se ruší čl. 8.2::
Článek 8. Termín poskytnutí licence a souvisejících služeb
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Czech Republic
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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 30.07.2021.
a bude nahrazeno následujícím zněním:
8.2.

Smluvní strany se dohodly, že licence na užití Produktu a poskytování sjednaných
služeb uvedených v čl. 7 je sjednána na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní
dobou kterékoliv ze smluvních stran

Mění se článek 10. Smluvní cena a platební podmínky, a to tak, že se ruší čl.10.3.
10.3.

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli, že odměna za poskytnutí licence a odměna za
služby specifikované v čl. 7. této smlouvy (vyjma odměny za školení pracovníků
Nabyvatele dle odst. 7.1.1) činí 13.500,-Kč (slovy: třinácttisícpětsetkorunčeských) do
31.12.2020 bez DPH. K této částce bude připočtena DPH ve výši dle platných
právních předpisů.

a bude nahrazeno následujícím zněním:
10.3.

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli, že odměna za poskytnutí licence a odměna za
služby specifikované v čl. 7. této smlouvy (vyjma odměny za školení pracovníků
Nabyvatele dle odst. 7.1.1) činí 10.500,-Kč (slovy: desettisícpětsetkorunčeských)
měsíčně bez DPH. K této částce bude připočtena DPH ve výši dle platných právních
předpisů.

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

Tento Dodatek č.2 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.

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.

Tel: + 420 588 118 318 www.fttech.org

FT Technologies a.s.
Chválkovická 151/82, Olomouc
Czech Republic
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Tato kupní smlouva je uzavřena v souladu s RM č.21 ze dne 18.08.2021 usnesením
č. R/2021/XXXX

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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