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Smlouva o zpracování Pasportu VO  
a o poskytnutí licence k Pasportu VO, č. 15033001 

 
1.  Smluvní strany 
 

1.1   Objednatel/Uživatel.….….…….…… Město Hodkovice nad Mohelkou 
Nám. T. G. Masaryka 1 
463 42 Hodkovice nad Mohelkou  
Markéta Khauerová - starostka města 
00262820 / CZ00262820 

  
 
Zastoupen….………………. 
IČ/DIČ……………………... 

 
 

1.2   Zhotovitel/Poskytovatel…………… ANODA, s.r.o. 
Borecká 212 
251 65 Zvánovice 
Spisová značka C 103490, vedená 
u Městského soudu v Praze 
Ing. Jaroslav Kotek – jednatel společnosti 
27194612 / CZ27194612 

  
 
 
 
Zastoupen……………………..  
IČ/DIČ…...…………………… 

 
2. Předmět plnění smlouvy 
 
Předmětem smlouvy je zpracování pasportu veřejného osvětlení (dále jen Pasportu VO) města 
Hodkovice nad Mohelkou (včetně místních částí Jílové, Záskalí, Radoňovice a Žďárek) 
přístupného přes webové rozhraní a poskytnutí licence k tomuto pasportu, dle nabídky z 30. 3. 
2015. 
 
Zpracováním Pasportu VO dle této smlouvy se rozumí sběr a vložení dat do počítačového 
programového vybavení (software) pro vedení pasportizace VO a vytvoření mapy 
s polohopisem VO města Hodkovice nad Mohelkou. 
 
Poskytnutím licence k Pasportu VO dle této smlouvy se rozumí poskytnutí užívací práv k výše 
uvedenému softwaru, vytvoření uživatelských účtů (editačního a prohlížecích) a správu 
uživatelských účtů. Tento software je autorským dílem, na něž se vztahují ustanovení 
autorského zákona. Objednatel/Uživatel si je vědom toho, že získává nevýlučné právo užívat 
software v souladu se zněním této smlouvy, aniž by předmět smlouvy přešel do jeho vlastnictví.  

 
Databázová část Pasportu VO 
Databázová část Pasportu VO bude vytvořena v databázovém systému (vytvořeném v prostředí 
SQL), ovládaném prostřednictvím webového rozhraní. Bude tvořena propojenými tabulkami 
(s popisem vlastností ZM a SM) tak, aby se změna provedená v kterékoliv tabulce projevila 
v ostatních souvisejících tabulkách a souhrnech. Bude umožňovat evidenci prvků soustavy VO 
a záznam úkonů prováděných na zapínacích místech a světelných místech. Světelným místem 
(SM) se rozumí každý skladební prvek osvětlovací soustavy (např. stožár, samostatný výložník, 
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konzola nebo převěs) vybavený jedním nebo více svítidly. Zapínacím místem (ZM) se rozumí 
rozvaděč VO se samostatným měřením spotřeby elektrické energie.  
 
Mapová část Pasportu VO 
Mapová část Pasportu VO bude obsahovat: 

1. Místopisné zakreslení grafických značek SM a ZM do katastrální mapy  
2. Číselné označení jednotlivých SM a ZM 

Mapa bude dodána ve formátech DWG a PDF. Oba soubory budou Objednateli/Uživateli 
k dispozici ke stažení z webu. 
 
Databázová část Pasportu VO bude propojena s pomocnou interaktivní mapou s grafickým 
přehledem o rozmístění SM a ZM a bude obsahovat evidenci provedených změn včetně jejich 
popisu, doby a jména autora změny. 
 
Zhotovitel/Poskytovatel na vyžádání Objednatele/Uživatele předvede obsluhu Pasportu VO 
Objednateli/Uživateli po předchozí dohodě smluvních stran na termínu konání tohoto 
předvedení.  
 
Plnění Smlouvy ze strany Zhotovitele/Poskytovatele je podmíněno poskytnutím příslušných 
digitálních katastrálních map města Objednatelem/Uživatelem (ve vektorovém formátu, např. 
DWG) a součinností správy a údržby veřejného osvětlení. 
 
3. Lhůta zpracování Pasportu VO 
 
Pasport VO bude zpracován do 2 měsíců od podpisu smlouvy a předání podkladů 
Objednatelem/Uživatelem Zhotoviteli/Poskytovateli. 
 
4. Doba poskytnutí licence k Pasportu VO 
 
Licence k Pasportu VO je platná od data předání Pasportu VO a uzavírá se na dobu neurčitou. 
Poplatek za poskytnutí licence k Pasportu VO bude účtován vždy za pětileté období. Smlouvu 
o poskytnutí licence k Pasportu VO lze vypovědět písemnou formou, a to k poslednímu dni 
příslušného pětiletého období, nejpozději 1 měsíc před koncem příslušného pětiletého období. 
 
5. Ceny a platební podmínky 
 
Ceny za předmět smlouvy jsou sjednávány dohodou smluvních stran a rozumí se bez DPH. 
K těmto cenám bude připočtena platná sazba DPH.  
Uvedené ceny vycházejí z Objednatelem/Uživatelem poskytnutého údaje o rozsahu zakázky - 
cca 700 SM. 
 
Cena za zpracování Pasportu VO činí 82 000 Kč.  
 
Cena za zpracování Pasportu VO a první poplatek za poskytnutí licence k Pasportu VO budou 
Objednateli/Uživateli vyúčtovány po zpřístupnění Pasportu VO (po předání přístupových údajů 
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k Pasportu VO). Datum zpřístupnění Pasportu VO Objednateli/Uživateli bude považováno 
za datum předání Pasportu VO a zahájení užívání Pasportu VO.  
 
Zhotovitel/Poskytovatel je oprávněn fakturovat poplatky za poskytnutí licence k Pasportu VO 
vždy na období 5 let dopředu. Objednatel/Uživatel se zavazuje dohodnuté poplatky platit.  
 
Poplatek za poskytnutí licence k Pasportu VO na pětileté období bude Objednateli/Uživateli 
účtován ve výši 15 000 Kč.  
 
První poplatek za poskytnutí licence k Pasportu VO bude Objednateli/Uživateli vyúčtován ke 
dni zahájení užívání Pasportu VO. Každý další poplatek bude účtován k začátku každého 
dalšího pětiletého období užívání Pasportu VO.  
 
Výše přírůstku spotřebních cen (index inflace) oznámeného opatřením vlády za uplynulé období 
se použije pro úpravu ceny pro další období.  
 
Nezaplacení výše uvedeného smluvního poplatku je důvodem ukončení užívacího práva 
Objednatele/Uživatele k Pasportu VO.  
 
Splatnost faktur je 14 dní ode dne vystavení daňového dokladu.    
 
6. Porušení smluvních povinností a pokuty 
 
Zhotovitel/Poskytovatel v případě nedodržení termínu dle čl. 3 z jeho zavinění, týkající se 
zhotovení díla, zaplatí Objednateli/Uživateli penále ve výši 500 Kč za každý kalendářní den 
zpoždění. 
 
V případě zpoždění Objednatele/Uživatele v zaplacení smluvní ceny za provedené práce, uhradí 
Objednatel/Uživatel Zhotoviteli/Poskytovateli penále ve výši 500 Kč za každý kalendářní den 
zpoždění. 
 
7. Ostatní ujednání 

 
Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, jeden obdrží Objednatel/Uživatel, druhý 
Zhotovitel/Poskytovatel. Oba stejnopisy mají hodnotu originálu. 
 
Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním 
podpisem. 
  
 V Hodkovicích nad Mohelkou             Ve Zvánovicích 
 
  dne:        dne: 28. 4. 2015 
   
          
 

 ________________________________          _______________________________ 
     za Objednatele/Uživatele                                            za Zhotovitele/Poskytovatele 


