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Po~et stran: 12 

~. smlouvy Objednatele: 195/2019 
	

~. smlouvy Zhotovitele: 2019074 

SMLOUVA O DÍLO 

uzav~ená podle § 2586 a následujících zákona ~. 89/2012 Sb., ob~anský zákoník, ve 
zn~ní pozd~jších p~edpis~, (dále jen „ob~anský zákoník") 

(dále jen „Smlouva") 

Smluvní strany 

~eská republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem: 
zastoupená: 

kontaktní adresa: 
I~O: 
bankovní spojení: 
~íslo ú~tu:  
ID  schránky: 
kontaktní osoba ve v~cech smluvních: 
tel:  
e-mail:  
kontaktní osoba ve v~cech technických: 
tel:  
e-mail:  
(dále jen „Objednatel") 

a  

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
Ministerstvem vnitra — generálním ~editelstvím 
Hasi~ského záchranného sboru ~eské republiky, 
plk. Ing. Radkem Jan~íkem, ~editele odboru KIS 
(dále jen MV-G~~ HZS ~R")  
MV-CR HZS ~R, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414 
00007064 
~NB Praha 1 
8908881/0710 
84taiur 
plk. Ing. Radek Jan~ík 

 

T-MAPY spol. s r.o. 
se sídlem: 
	

Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové 
zastoupená: 
	

kontaktní adresa: 	 shodná s adresou sídla spole~nosti 
I~O: 
	

47451084 
bankovní spojení: 
	

~íslo ú~tu: 
	

ID  schránky: 	

kontaktní osoba ve v~cech smluvních: 

kontaktní osoba ve v~cech technických: 

Obchodní spole~nost je zapsána v obchodním rejst~íku vedeném u Krajského soudu v Hradci 
Králové, odd. C, vl. 9307 

(dále jen „Zhotovitel") 

(spole~n~~ též jako „Smluvní strany") 
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~lánek 
Tato Smlouva je uzav~ena na základ~~ výsledk~~ zadávacího ~ízení, které bylo uskute~n~no v 
souladu se zákonem ~. 134/2016 Sb., o zadávání ve~ejných zakázek, ve zn~ní pozd~jších 
p~edpis~, k ve~ejné zakázce pod názvem  „SW  — Terinos mapový klient", (dále též „Ve~ejná 
zakázka"). Podkladem pro uzav~ení této Smlouvy je nabídka Zhotovitele podaná 
prost~ednictvím elektronického tržišt~, na základ~~ zadávacího ~ízení zve~ejn~ného pod ~íslem  
ID  zakázky „N006/19N00021516" v elektronickém tržišti NEN, která byla vybrána jako 
nejvýhodn~jší. 

~lánek  IL  
P~edm~t Smlouvy 

2.1 P~edm~tem této Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit a p~edat ~ádn~, v~as a ve 
sjednané kvalit~~ dílo specifikované v ~l. 2.2 této Smlouvy (dále jen „Dílo") a poskytnout 
Objednateli právo užívat Dílo v rozsahu podle této Smlouvy. P~edm~tem této Smlouvy 
je rovn~ž závazek Objednatele za spin~ní podmínek v souladu s § 2604 ob~anského 
zákoníku p~evzít a zaplatit Zhotoviteli za ~ádn~~ a v~as provedené Dílo, a za poskytnutí 
práva užívat Dílo p~edem dohodnutou cenu podle ~lánku 5.1 této Smlouvy. 

2.2 Specifikace Díla: Dílem ve smyslu této Smlouvy se rozumí „Rozší~ení systému Terinos 
o generování report~~ a mapové analytiky z databáze SSU a OP~". Detailní popis Díla, 
v~etn~~ požadované sou~innosti ze strany Objednatele je podrobn~ji vymezen v zadávací 
dokumentaci Objednatele, která tvo~í P~ílohu ~. 1 jakožto nedílnou sou~ást této Smlouvy. 

~lánek  Ill.  
Zp~sob a termín provedení Díla 

3.1 Zhotovitel je p~i zhotovení Díla povinen postupovat s odbornou pé~í, podle svých 
nejlepších znalostí a schopností, p~i~emž je p~i své ~innosti povinen chránit zájmy a 
dobré jméno Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V p~ípad~~ neodborných 
~i nesrozumitelných pokyn~~ Objednatele, v~~i Zhotoviteli, je Zhotovitel povinen na 
neodbornost ~i nevhodnost t~chto pokyn~~ Objednatele písemn~~ upozornit, v opa~ném 
p~ípad~~ nese Zhotovitel zejména odpov~dnost za vady a újmu, které v d~sledku 
nevhodných pokyn~~ Objednatele vznikly Objednateli, Zhotoviteli nebo t~etím osobám. 

3.2 Výsledek ~innosti, jenž je p~edm~tem Díla nebo jeho ~ásti podle této Smlouvy, není 
Zhotovitel oprávn~n poskytnout t~etím osobám ve smyslu § 2633 ob~anského zákoníku. 

3.3 Zhotovitel je povinen Dílo, ve smyslu ~lánku 2.2 této Smlouvy, provést a p~edat 
Objednateli bez zbyte~ného odkladu, nejpozd~ji však do 74 dní od nabytí ú~innosti 
této smlouvy. 

	

3.4 	Místem p~edání Díla je kontaktní adresa Objednatele — MV-G~~ HZS ~R, Kloknerova 26, 
148 01 Praha 414. 

	

3.5 	Pln~ní podle této Smlouvy bude probíhat na pracovištích Zhotovitele a Objednatele. 
3.6 0 provedení Díla, které je považováno za ~ádn~~ provedené, bude Zhotovitelem 

vyhotoven akcepta~ní protokol, kterým Objednatel potvrdí Zhotoviteli p~evzetí 
provedeného Díla, tak jak je sjednáno v této Smlouv~~ (dále jen „protokol"). Protokol 
bude vyhotoven ve ~ty~ech (4) stejnopisech, které budou podepsány oprávn~nými 
osobami Smluvních stran a každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních 
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protokolu. Dílo za Objednatele je oprávn~n p~evzít a protokol podepsat: 
 Dílo za Zhotovitele je oprávn~n p~edat a protokol podepsat:  

. 
3.7 Smluvní strany výslovn~~ stanoví, že doba trvání akcepta~ních procedur podle této 

Smlouvy nemá vliv na stanovené termíny pin~ní Zhotovitele, a Zhotovitel je povinen 
tuto dobu nutnou pro akceptaci pin~ní ze strany Objednatele p~i svém pin~ní zohlednit 
tak, aby dodržel p~íslušné lh~ty o dodání Díla podle této Smlouvy. 

3.8 V p~ípad~, že neposkytnutí sjednané sou~innosti ze strany Objednatele bude bránit 
pin~ní Zhotovitele, bude p~íslušná lh~ta pin~ní p~im~~en~~ (dodatkem ke Smlouv~) 
prodloužena o dobu, po kterou Objednatel prokazateln~~ neposkytoval pot~ebnou 
sou~innost v souladu s touto Smlouvou. Neposkytnutí sou~innosti musí být 
dokladováno písemným oznámením Zhotovitele doru~eným Objednateli, a to p~ípadn~~ 
opakovan~~ nejmén~~ každé t~i pracovní dny trvání stavu, kdy neposkytnutí sou~innosti 
bránilo pin~ní Zhotovitele. Takové oznámení musí p~esn~~ popsat sou~innost, které se 
Zhotovitel domáhá, a zd~vodnit, pro~~ brání dalšímu pin~ní Zhotovitele. Takové 
oznámení Zhotovitel Objednateli doru~uje prost~ednictvím datové schránky. V p~ípad~, 
že se Zhotovitel domáhá ~innosti nebo pin~ní Objednatele, které není nezbytn~~ nutnou 
sou~inností Objednatele podle této Smlouvy, termíny pin~ní podle této Smlouvy se 
nem~ní. 

3.9 	Objednatel je oprávn~n odmítnout p~evzetí Díla, pokud Dílo nebude zhotoveno ~ádn~~ a 
v souladu s touto Smlouvou a ve sjednané kvalit~, p~i~emž v takovém p~ípad~~ 
Objednatel d~vody odmítnutí p~evzetí provedení Díla písemn~~ Zhotoviteli sd~lí, a to 
nejpozd~ji do p~ti (5) pracovních dn~~ ode dne doru~ení protokolu Objednateli. Na 
následné p~edání Díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto ~lánku. 

3.10 P~evezme-li Objednatel Dílo, které bude vykazovat vady, zavazuje se Zhotovitel tyto 
odstranit nejpozd~ji do p~ti (5) pracovních dn~~ ode dne p~edání  [Ma,  nebude-li 
písemnou dohodou Smluvních stran stanoveno jinak. 

3.11 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli sou~innost nezbytnou pro ~ádné a v~asné 
provedení Díla. Objednatel je za tím ú~elem p~edevším povinen poskytnout Zhotoviteli 
veškeré informace a podklady nezbytné pro ~ádné posouzení možností postupu 
Objednatele. 

~lánek IV. 
Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu a nebezpe~í škody na ní 

4.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu p~echází na Objednatele okamžikem jeho 
provedení. 

4.2 Nebezpe~í škody na zhotoveném Díle nese od po~átku zhotovování do provedení Díla 
Zhotovitel. 

~lánek V. 
Cena Díla a platební podmínky 

5.1 Smluvní strany se dohodly podle § 2586 ob~anského zákoníku, že za Dílo ~ádn~~ 
provedené podle této Smlouvy Objednatel zaplatí Zhotoviteli celkovou cenu Díla ve 
výši: 

Cena bez DPH v K~~
	

1.090.000,- K~~ 
sazba 21% DPH v K~~
	

228.900,- K~~ 
Celková cena s DPH v K~~

	
1.318.900,- K~~ 
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Slovy celkem (jeden milion t~i sta osmnáct tisíc dev~t set korun ~eských s DPH). 

5.2 Tato sjednaná cena Díla je kone~ná, nejvýše p~ípustná a nep~ekro~itelná. Zahrnuje 
zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti se 
zhotovením a p~edáním Díla. Smluvní strany se dohodly, že cena uvedená v ~lánku 5.1 
této Smlouvy je cena maximální; zjistí-li Zhotovitel, že skute~ná náro~nost, zejména 
~asová, n~kterých úkon~, které v rámci pin~ní Smlouvy bude vykonávat, byla nižší, než 
p~edpokládaná, cenu odpovídajícím zp~sobem p~i fakturaci sníží. 

5.3 	Cena Díla bude zaplacena v souladu s ustanovením § 2610 ob~anského zákoníku na 
základ~~ da~ového dokladu (dále jen „faktura") vystaveného Zhotovitelem v listinné 
podob~~ po ~ádném provedení Díla. Faktura vystavené Zhotovitelem, v ~eském jazyce, 
musí obsahovat náležitosti stanovené právními p~edpisy (v~etn~~ razítka a podpisu), 
nap~. podle zákona ~. 235/2004 Sb., o dani z p~idané hodnoty, ve zn~ní pozd~jších 
p~edpis~, eviden~ní ~íslo této Smlouvy a dále vy~íslení ceny za Dílo bez DPH, zvláš~~ 
DPH a celkovou cenu za Dílo v~etn~~ DPH. 

5.4 	Pro vylou~ení pochybností se uvádí, že Zhotovitel není oprávn~n vystavit fakturu podle 
~lánku 5.3 této Smlouvy d~íve, než po podpisu protokolu Smluvními stranami. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v ~eských korunách (CZK) 
výhradn~~ na ú~et Zhotovitele uvedený v této Smlouv~. 

5.6 Pokud Zhotovitel nemá ú~et z~ízený v pen~žním ústavu na území ~eské republiky, 
bankovní poplatky za zahrani~ní platbu jdou na vrub Zhotovitele. 

5.7 Zhotovitel je povinen p~iložit k faktu~e originál protokolu, sepsaný podle ~lánku 3.6 této 
Smlouvy. 

5.8 Smluvní strany se dohodly na lh~t~~ splatnosti faktury v délce t~iceti (30) kalendá~ních 
dn~~ ode dne prokazatelného doru~ení faktury Objednateli podle ~lánku 5.3 a 5.4 této 
Smlouvy. Cena díla, se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny 
Díla z bankovního ú~tu Objednatele. Adresa pro vystavení faktury:  

MV  - G~~ HZS ~R, Kloknerova 26, pošt. p~ihr. 69, 148 01 Praha 414 
na faktu~e bude jako kupující uvedeno: 
~R - Ministerstvo vnitra 
Nad Štolou 936/3 
170 34 Praha 7 
zastoupená — kontaktní adresa:  
MV  — G~~ HZS ~R 
Kloknerova 26 
pošt. p~ih. 69 
148 01 Praha 414 

5.9 	Pokud Objednatel uplatní u Díla práva z vadného pin~ní založená právními p~edpisy 
(viz § 2615 a násl. ob~anského zákoníku) nebo sjednaná touto Smlouvou (viz ~l. 3 
odst. 3.10 Smlouvy) ve lh~t~~ splatnosti faktury, není Objednatel povinen až do 
odstran~ní vady Díla uhradit cenu Díla. Okamžikem odstran~ní vady Díla za~ne b~žet 
nová lh~ta pro splatnosti faktury v délce t~iceti (30) kalendá~ních dn~. 

5.10 Objednatel je oprávn~n p~ed uplynutím lh~ty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení 
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto Smlouvou, dot~enými právními 
p~edpisy nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybn~, ~i fakturu, ke které nebude p~iložen 
protokol. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nov~~ 
vyhotovit. V takovém p~ípad~~ se staví lh~ta splatnosti faktury a Objednatel není v 



prodlení se zaplacením ceny Díla. Okamžikem doru~ení náležit~~ dopin~né ~i opravené 
faktury za~ne b~žet nová lh~ta splatnosti faktury v délce t~iceti (30) kalendá~ních dn~. 

5.11 Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny Díla. 
5.12 Smluvní strany si dojednaly, že Objednatel je oprávn~n provést zajiš~ovací úhradu 

dan~~ z p~idané hodnoty ve smyslu § 109a zákona ~. 235/2004 Sb., o dani z p~idané 
hodnoty, ve zn~ní pozd~jších p~edpis~, na ú~et p~íslušného správce dan~, jestliže se 
Zhotovitel stane ke dni uskute~nitelného zdanitelného pin~ní nespolehlivým plátcem 
dan~~ ve smyslu ustanovení § 106 zákona ~. 235/2004 Sb., o dani z p~idané hodnoty, 
ve zn~ní pozd~jších p~edpis~. 

~lánek Vl. 
Kontrola provád~ní Díla a zm~nov~~ ~ízení 

6.1 Kontrola pr~b~hu prací na Díle bude vykonávána pr~b~žn~~ podle pot~eb Objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje p~edkládat Objednateli na jeho žádost písemné informace o 
pr~b~hu a obsahu prací v rámci zhotovení Díla, a to nejpozd~ji do dvou (2) pracovních 
dn~~ od doru~ení žádosti Objednatele (na e-mailovou adresu kontaktní osoby ve v~cech 
technických), která m~že být u~in~na a doru~ena i prost~ednictvím prostého e-mailu 
nebo faxu. 

6.2 Zhotovitel je povinen zapracovat do Díla p~ipomínky uplatn~né Objednatelem v 
pr~b~hu zhotovení Díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny Díla. Pokud by 
zapracování p~ipomínek Objednatele m~lo vést prokazateln~~ ke zhoršení kvality 
zhotovovaného Díla nebo bylo v rozporu s právními p~edpisy, je Zhotovitel povinnen na 
to Objednatele p~edem písemn~~ upozornit v~etn~~ ~ádného od~vodn~ní. 

6.3 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávn~na písemn~~ (s doru~ením prost~ednictvím 
datové schránky, nebo na e-mailovou adresu kontaktní osoby ve v~cech technických) 
navrhnout zm~ny technické specifikace Díla (P~íloha ~. 1). Objednatel není povinen 
navrhovanou zm~nu akceptovat. Navržena zm~na nebude mít vliv na cenu Díla. 

6.4 Zhotovitel umožní nejpozd~ji do 60 dn~~ od ú~innosti této Smlouvy a po dobu nejmén~~ 
~trnáct (14) dní testování Díla Objednatelem ve zkušebním provozu (p~ed jeho 
p~edáním), p~i~emž o délku zkušebního provozu/testování se doba pin~ní Díla 
stanovená v ~lánku 3.3 této Smlouvy neprodlužuje. Ú~elem zkušebního provozu jsou 
zejména konzultace a odstran~ní potenciálních vad Díla. 

~lánek VII. 
Práva duševního vlastnictví 

7.1 	Zhotovitel se zavazuje, že p~i vypracování Díla neporuší práva t~etích osob, která t~mto 
osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a 
práv pr~myslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškerou 
újmu která Objednateli vznikne v d~sledku uplatn~ní práv t~etích osob v~~i Objednateli 
v souvislosti s porušením povinnosti Zhotovitele podle p~edchozí v~ty. 

7.2 Bude-li výsledkem nebo sou~ástí Díla i dílo, které je p~edm~tem ochrany práv 
duševního vlastnictví, zejména autorských práv, práv souvisejících s právem 
autorským ~i práv po~izovatele k jím po~ízené databázi, poskytuje Zhotovitel jako autor, 
za využití ustanovení § 2375 odst. 2 ob~anského zákoníku, ode dne p~edání Díla na 
neomezenou dobu Objednateli pro území celého sv~ta nevýhradní licenci k užití Díla 
všemi zp~soby užití v neomezeném rozsahu, p~i~emž výše odm~ny za poskytnutí 
licence je již zahrnuta v cen~~ Díla. Objednatel je následn~~ oprávn~n upravit ~i jinak 
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m~nit Dílo, a to i prost~ednictvím t~etích osob, jeho název, spojit Dílo s jiným dílem ~i 
za~adit Dílo do díla souborného. Objednatel je oprávn~n výše uvedenou licenci 
poskytnout jako sublicenci, nebo postoupit t~etím osobám, nebo ji na t~etí osobu 
p~evést, a to v celém rozsahu, nebo jenom ohledn~~ ur~itých práv vyplývajících z 
licence podle výb~ru Objednatele. Licence se vztahuje rovn~ž na veškeré aktualizace 
a dopl~ky, které Zhotovitel poskytne kdykoliv v budoucnu na základ~~ jakéhokoliv titulu 
Objednateli, stejn~~ jako na veškeré nové (další) verze Díla. Objednatel není povinen 
licenci využít. 

7.3 Do okamžiku p~edání Díla, je Objednatel oprávn~n Dílo jako p~edm~t ochrany 
duševního vlastnictví užít v rozsahu a zp~sobem nezbytným k provedení zkušebního 
provozu podle ~lánku 6.4 této Smlouvy. 

7.4 V p~ípad~, že p~edm~tem pin~ní je tzv. software vytvo~ený na zakázku, tedy software 
vytvo~ený pro ú~ely pin~ní této Smlouvy, licence podle tohoto ~lánku VII. této Smlouvy 
se vztahuje i na zdrojové kódy, v~etn~~ p~ípravných koncep~ních materiál~~ k takovému 
software. Zhotovitel je povinen p~i provedení Díla podle této Smlouvy, tedy p~ed 
podpisem protokolu, p~edat Objednateli aktuálních verzi komentovaných zdrojových 
kód~. Zdrojový kód musí byt spustitelný v prost~edí Objednatele a zaru~ující možnost 
ov~~ení, že je kompletní a ve správné verzi, tzn. Umož~ující kompilaci, instalaci, 
spušt~ní a ov~~ení funkcionality, a to v~etn~~ p~ípravných koncep~ních materiál~~ 
v elektronické i tišt~né form~, a to v takovém rozsahu a podob~, aby Objednatel sám, 
nebo prost~ednictvím t~etí osoby, mohl p~ípadn~~ p~evzít další rozvoj takového software 
vytvo~eného na zakázku. Zdrojový kód bude Objednateli Zhotovitelem p~edán na 
nep~episovatelném technickém nosi~i dat s viditeln~~ ozna~eným názvem „Zdrojový 
kód". O p~edání technického nosi~e dat bude ob~ma Smluvními stranami u~in~n 
záznam v protokolu. 

7.5 	Zhotovitel se zavazuje z~ídit p~ístup ke Zdrojovému kódu i v elektronické podob~~ 
prost~ednictvím dálkového p~ístupu. Zhotovitel se zavazuje z~ídit p~ístup ke knihovnám 
Zdrojových kód~~ a Zdrojové kódy nesmí byt dostupné z provozního prost~edí Díla. 

7.6 	Povinnost Zhotovitele uvedená v ~lánku 7.4 této Smlouvy se p~im~~en~~ použije i pro 
jakékoliv opravy, zm~ny, dopin~ní  upgrade  nebo  update  zdrojového kódu jednotlivého 
díl~ího pin~ní tvo~ící Dílo, k nimž dojde p~i pin~ní této Smlouvy nebo v rámci záru~ních 
opray. Dokumentace zm~ny zdrojového kódu musí obsahovat podrobný popis a 
komentá~~ každého zásahu do zdrojového kódu. 

7.7 Zhotovitel bere na v~domí, že Objednatel m~že zdrojový kód podle ~lánku 7.4 této 
Smlouvy užít ~i zp~ístupnit pro provád~ní modifikací, úprav, zm~n a rozvoje Díla t~etím 
osobám. 

7.8 V p~ípad~~ p~ed~asného ukon~ení této Smlouvy je Zhotovitel povinen p~edat 
Objednateli aktuální dokumentované zdrojové kódy a koncep~ní p~ípravné materiály 
všech sou~ástí Díla tak, aby byl Objednatel držitelem zdrojového kódu minimáln~~ 
v dané chvíli aktuální verzi Díla. 

7.9 Je-li sou~ástí pin~ní tzv. standardní software, u kterého Zhotovitel objektivn~~ nem~že 
ud~lit, nebo zajistit Objednateli licenci podle p~edchozích ustanovení, ~ídí se 
poskytovaná licence licen~ními podmínkami dodaného softwarového produktu ale 
s tím, že Objednatel má vždy nevýhradní, p~enosné, ~asov~~ a územn~~ neomezené 
právo užít tento software v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. Objednatel je 
oprávn~n licenci p~evést na t~etí osobu. 
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7.10 Objednatel nabývá vlastnické právo k hmotným nosi~~m, na kterých je Dílo zachyceno 
(dále také jen „Hmotné nosi~e"), okamžikem p~edání Hmotného nosi~e Objednateli, 
p~i~emž úplata za p~evod je již zahrnuta v cen~~ za Dílo. O p~edání a p~evzetí 
Hmotných nosi~~~ se Smluvní strany zavazují u~init záznam v protokolu. 

7.11 Na základ~~ žádosti Objednatele se Zhotovitel zavazuje, že i po ukon~ení této Smlouvy 
zajistí vyhotovení (podepsání) jakýchkoliv listin ~i dokument~, které by mohly být 
pot~ebné k p~iznání právních ú~ink~~ ~lánku VII. této Smlouvy a jeho ú~elu, kterým je 
poskytnutí Zhotovitelem v maximální možné mí~e p~ípustné podle ~eského právního 
~ádu výhradního oprávn~ní k užití Díla Objednateli, resp. postoupení práva výkonu 
majetkových autorských práv k Dílu. 

7.12 Licence p~echází na právní nástupce Objednatele. 
7.13 Zhotovitel nemá právo na jakoukoliv dodate~nou odm~nu v souvislosti s právy 

duševního vlastnictví týkající se Díla. 
7.14 Ud~lení licence nelze ze strany Zhotovitele vypov~d~t. 

~lánek VIII. 
Povinnost ml~enlivosti 

8.1 Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke t~etím osobám ml~enlivost o 
informacích, které p~i pin~ní této Smlouvy získá od Objednatele nebo o Objednateli ~i 
jeho zam~stnancích a spolupracovnících a nesmí je zp~ístupnit bez písemného 
souhlasu Objednatele žádné t~etí osob~~ ani je použít v rozporu s ú~elem této Smlouvy, 
ledaže se jedná: 

a) o informace, které jsou ve~ejn~~ p~ístupné, nebo 
b) o p~ípad, kdy je zp~ístupn~ní informace vyžadováno zákonem nebo 

závazným rozhodnutím oprávn~ného orgánu. 
8.2 Zhotovitel je povinen zavázat povinností ml~enlivosti podle ~lánku 8.1 této Smlouvy 

všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb Objednateli podle této 
Smlouvy. 

8.3 Za porušení povinnosti ml~enlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování 
služeb podle této Smlouvy, odpovídá Zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

8.4 Povinnost ml~enlivosti trvá i po skon~ení ú~innosti této Smlouvy. 

~lánek IX. 
Smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy 

9.1 V p~ípad~~ nedodržení termínu provedení Díla podle ~l. 3.3 této Smlouvy ze strany 
Zhotovitele nebo v p~ípad~~ prodlení Zhotovitele s odstran~ním vad Díla podle ~lánku 
3.10 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% z celkové ceny Díla za každý i zapo~atý kalendá~ní den prodlení. 

9.2 Jestliže se jakékoli prohlášení Zhotovitele podle ~lánku VII. této Smlouvy ukáže 
nepravdivým nebo zavád~jícím nebo Zhotovitel poruší jiné povinnosti podle ~lánku VII. 
této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- K~~ (slovy: deset tisíc korun ~eských) za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

9.3 Jestliže Zhotovitel poruší povinnost podle ~lánku 7.4 až 7.6 této Smlouvy, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- K~~ (slovy: t~icet tisíc 
korun ~eských) za každé jednotlivé porušení povinnosti. 
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9.4 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za prodlení s Ohradou faktury po sjednané 
lh~t~~ splatnosti úrok z prodlení za spin~ní podmínky podle § 1968 ve výši podle § 1970 
ob~anského zákoníku. 

9.5 Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do ~trnácti (14) kalendá~ních dn~~ ode 
dne jejich uplatn~ní. 

9.6 Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dot~en nárok Smluvních stran na 
náhradu újmy v piném rozsahu ani spin~ní dot~ené smluvní povinnosti. 

9.7 Ukon~ením ú~innosti této Smlouvy nejsou dot~ena ustanovení Smlouvy týkající se 
nárok~~ z odpov~dnosti za vady, nárok~~ z odpov~dnosti za újmu a nárok~~ ze smluvních 
pokut, ustanovení o ochran~~ informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají trvat i po zániku ú~innosti této Smlouvy. 

9.8 Smlouvu lze ukon~it písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž sou~ástí bude i 
vypo~ádání vzájemných závazk~~ a pohledávek a dalšími zp~soby stanovenými 
ob~anským zákoníkem. 

9.9 Každá ze smluvních stran m~že od této Smlouvy odstoupit v p~ípadech stanovených 
touto Smlouvou nebo zákonem, zejména pak dle ustanovení § 1977, § 1978 nebo § 
2002 a násl. ob~anského zákoníku, za podmínek § 2004 a § 2005 ob~anského 
zákoníku. Ú~inky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doru~ení oznámení o 
odstoupení p~íslušné Smluvní stran~. 

9.10 Za podstatné porušení této Smlouvy Zhotovitelem, které zakládá právo Objednatele na 
odstoupení od této Smlouvy, se považuje zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s provedením Díla o více než sedm (7) kalendá~ních 
dn~; 

b) neodstran~ní vad Díla ve lh~t~~ stanovené podle ~l. III. této Smlouvy; 
c) nepravdivé nebo zavád~jící prohlášení Zhotovitele podle ~lánku VII., nebo 

XI. této Smlouvy; 
d) porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele podle ~l. VII. nebo ~l. VIII. této 

Smlouvy; 
e) nezapracování p~ipomínek Objednatele do Díla v souladu s ~l. 6.2 této 

Smlouvy; 
f) postup Zhotovitele p~i zhotovení Díla v rozporu s pokyny Objednatele. 

9.11 Objednatel je dále oprávn~n od této Smlouvy odstoupit v p~ípad~, že 
a) v~~i majetku Zhotovitele probíhá insolven~ní ~ízení, v n~mž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku, pokud to právní p~edpisy umož~ují; 
b) insolven~ní návrh na Zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele 

neposta~uje k úhrad~~ náklad~~ insolven~ního ~ízení 
c) Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

9.12 Zhotovitel je oprávn~n od Smlouvy odstoupit v p~ípad~, že Objednatel bude v prodlení 
s úhradou svých pen~žitých závazk~~ vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 
šedesát (60) kalendá~ních dní. 

9.13 Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy také tehdy, pokud Zhotovitel p~estane 
spl~ovat podmínky základní a profesní zp~sobilosti nebo technické kvalifikace 
stanovené v zadávacích podmínkách na realizaci ve~ejné zakázky, výsledkem které je 
tato Smlouva. 

9.14 Ú~inky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doru~ení písemného 
projevu v~le odstoupit od této Smlouvy druhé Smluvní stran~. Odstoupení od Smlouvy 
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se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti 
ml~enlivosti. 

~lánek X. 
Záruka za jakost a sankce za její nedodržení 

10.1 Zhotovitel poskytuje Obejdnateli záruku za jakost Díla na dobu 12 (dvanácti) m~síc~~ 
ode dne provedení Díla, tedy podpisu protokolu podle ~lánku 3.6 této Smlouvy 
Smluvními stranami. 

10.2 Zhotovitel zaru~uje a odpovídá za to, že provedené Dílo odpovídá specifikaci Díla 
podle ~lánku 2.2 této Smlouvy, je bez vad v~etn~~ vad právních. 

10.3 Reklamace vad musí být provedena písemn~. 
10.4 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lh~t~~ p~ti (5) dn~~ od doru~ení 

reklamace Objednatele, nebude-li Smluvními stranami stanoveno jinak. 
10.5 Zhotovitel je povinen v p~ípad~~ prodlení s odstran~ním vad zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1.000,- K~~ (slovy: jeden tisíc korun ~eských), a to za každý p~ípad a za 
každý kalendá~ní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do 
~trnácti (14) kalendá~ních dn~~ ode dne jejího uplatn~ní. 

10.6 Nebyla-li do okamžiku uplatn~ní reklamace vady Díla uhrazena cena Díla, Objednatel 
není v prodlení s její úhradou do úpiného vy~ešení reklamace. 

10.7 Postupem Objednatele podle tohoto ~lánku nejsou dot~ena jeho práva z vadného 
pin~ní stanovená ob~anským zákoníkem, ani právo na náhradu újmy. 

~lánek Xl. 
Ostatní ujednání 

11.1 Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejst~íku a 
spl~uje veškeré podmínky a požadavky stanovené právním ~ádem ~eské republiky a 
touto Smlouvou k pin~ní p~edm~tu Smlouvy. Dále Zhotovitel prohlašuje, že disponuje 
veškerými odbornými, materiálními a technickými p~edpoklady pot~ebnými pro spin~ní 
této Smlouvy. Zhotovitel též prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není v úpadku 
nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona ~. 182/2006 Sb., o úpadku a 
zp~sobech jeho ~ešení (insolven~ní zákon), ve zn~ní pozd~jších p~edpis~. 

11.2 Smluvní strany jsou povinny bez zbyte~ného odkladu oznámit druhé Smluvní stran~~ 
zm~nu údaj~, které se dotýkají Smluvních stran, v~etn~~ kontaktních ~i oprávn~ných 
osob v této Smlouv~~ uvedených. 

11.3 Zhotovitel není bez p~edchozího písemného souhlasu Objednatele oprávn~n postoupit 
práva a povinnosti z této Smlouvy na t~etí osobu. 

11.4 Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním Díla podle této Smlouvy 
uchovávat nejmén~~ po dobu deseti (10) let od konce ú~etního období, ve kterém došlo 
k zaplacení poslední ~ásti ceny za provedení Díla, pop~. k poslednímu zdanitelnému 
pin~ní podle této Smlouvy, a to zejména pro ú~ely kontroly oprávn~nými kontrolními 
orgány. 

11.5 Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona ~. 320/2001 Sb., o 
finan~ní kontrole ve ve~ejné správ~~ a o zm~n~~ n~kterých zákon~~ (zákon o finan~ní 

kontrole) ve zn~ní pozd~jších p~edpis~~ osobou povinnou spolup~sobit p~i výkonu 

finan~ní kontroly. 
11.6 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele písemn~~ na existující ~i hrozící st~et zájm~~ 

bezodkladn~~ poté, co st~et zájm~~ vznikne nebo vyjde najevo, pokud Zhotovitel i p~i 
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vynaložení veškeré odborné pé~e nemohl st~et zájm~~ zjistit p~ed uzav~ením této 
Smlouvy. 

11.7 Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zve~ejn~ním své identifikace a dalších 
údaj~~ uvedených ve Smlouv~~ v~etn~~ ceny díla. 

11.8 Práva a povinnosti Smluvních stran podle této Smlouvy zohled~ují zákon ~. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údaj~~ a Na~ízení Evropského parlamentu a Rady ~. 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochran~~ fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údaj~~ a o volném pohybu t~chto údaj~~ a o zrušení sm~rnice 
95/46/ES (obecné na~ízení o ochran~~ osobních údaj~). 

11.9 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v písemné form~~ 
prost~ednictvím oprávn~ných osob stanovených touto Smlouvou nebo kontaktních 
osob. 

11.10Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly 
vést p~i pin~ní této Smlouvy k omezení ~inností nebo ohrožení chodu Objednatele, 
zejména pak ve vztahu k jím používaným produkt~m, za~ízením, programovému 
vybavení a prost~edí. 

11.11Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a v~as a 
~ádn~~ podle svých možností provést taková opat~ení, která riziko vzniku škod zcela 
vylou~í nebo (pokud je nelze zcela vylou~it) v maximální možné mí~e sníží. 

11.12Zhotovitel je povinen upozor~ovat Objednatele v~as na všechny hrozící vady ~i 
výpadky svého pin~ní, jakož i poskytovat Objednateli veškeré pot~ebné informace, 
které jsou pro pin~ní této Smlouvy nezbytné a neprodlen~~ oznámit písemnou formou 
Objednateli p~ekážky, které mu brání v pin~ní p~edm~tu této Smlouvy a výkonu dalších 
~inností souvisejících s pin~ním p~edm~tu této Smlouvy. 

11.13Objednatel i Zhotovitel se dále zavazují sd~lit ~i poskytnout bez zbyte~ného odkladu 
druhé Smluvní  strand  veškeré nezbytné p~ístupy k v~cným i technickým informacím, 
kterých je nezbytn~~ zapot~ebí k provedení ~ádného pin~ní ze strany Zhotovitele. 

11.14Zhotovitel je povinen po celou dobu pin~ní podle této Smlouvy mít v platnosti veškerá 
oprávn~ní, licence a certifikáty ke všem ~innostem pot~ebným pro pin~ní p~edm~tu této 
Smlouvy. 

11.15Zhotovitel p~i pin~ní této Smlouvy nebude mít p~ístup k reálným dat~m. Veškeré ladící 
a testovací práce musí být provedeny na testovacích datech, která Objednatel 
poskytne Zhotoviteli nebo si je Zhotovitel zajistí a odsouhlasí jejich validitu pro ú~ely 
testování s Objednatelem. 

11.16Zhotovitel není oprávn~n p~ipojovat jakákoli vlastní za~ízení nebo zprost~edkovávat 
jakýkoli logický p~ístup do ICT infrastruktury Objednatele, pracující s reálnými daty. V 
p~ípad~~ stavu, kdy Objednatel a Zhotovitel spole~n~~ odstra~ují závadu v p~edm~tu 
pin~ní podle této Smlouvy nebo v datech, je možný p~ístup k reálným dat~m jen pod 
dohledem odpov~dného pracovníka Objednatele a jen za ú~elem odstran~ní závady. 

~lánek XII. 
Záv~re~ná ustanovení 

12.1 Kontaktní osoby smluvních stran jsou oprávn~ny k poskytování sou~innosti podle této 
Smlouvy. 

12.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a podle § 6 odst. 1 
zákona ~. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú~innosti n~kterých smluv, 
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uve~ej~ování t~chto smluv a o registru smluv, ve zn~ní pozd~jších p~edpis~~ (dále jen 
„zákon o registru smluv"), ú~innosti dnem uve~ejn~ní prost~ednictvím registru smluv. 

12.3 V souladu se zákonem o registru smluv, se Smluvní strany dohodly, že Objednatel 
zašle tuto Smlouvu správci registru smluv k uve~ejn~ní ve lh~t~, stanovené tímto 
zákonem. Osobní údaje Smluvních stran p~ed odesláním budou anonymizovány v 
souladu se zákonem ~. 110/2019 Sb. 

12.4 Tato Smlouva nesmí být postoupena bez p~edchozího písemného souhlasu druhé 
Smluvní strany, nebo být sou~ástí projektu p~em~ny podle zákona ~. 125/2008 Sb., o 
p~em~nách obchodních spole~ností a družstev, ve zn~ní pozd~jších p~edpis~, bez 
p~edchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. 

12.5 Smluvní strany nemají zájem, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadních zvyklostí ~i budoucí praxe 
zavedené mezi Smluvními stranami ~i zvyklostí zachovávaných obecn~~ ~i v odv~tví 
týkajícím se p~edm~tu pin~ní podle t~chto smluv, ledaže je stanoveno jinak. Vedle 
shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou v~domy žádných dosud 
mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí ~i praxe. 

12.6 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel p~ebírá podle § 1765 ob~anského zákoníku 
riziko zm~ny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté pin~ní, požadavky 
na poskytované pin~ní a licen~ními podmínkami výrobce. 

12.7 Smluvní strany vylu~ují aplikaci ustanovení § 557 ob~anského zákoníku na tuto 
Smlouvu 

12.8 Smluvní strany se dohodly na uplatn~ní ustanovení § 576 ob~anského zákoníku, p~i 
posuzování vlivu nicotnosti (vady) této Smlouvy na ostatní ustanovení. 

12.9 Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva se bude ~ídit p~íslušnými ustanoveními 
ob~anského zákoníku. 

12.10Tuto Smlouvu lze m~nit, dopl~ovat ~i zrušit pouze dohodou Smluvních stran, a to 
písemnými listinnými dodatky ~íslovanými vzestupnou ~adou; jiná ujednání jsou 
neplatná a nebude k nim p~ihlíženo. 

12.11Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této 
Smlouvy budou p~ednostn~~ ~ešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohod~, budou spory 
~ešeny p~ed p~íslušnými obecnými soudy. 

12.12Veškerá korespondence mezi Smluvními stranami, v~etn~~ jejich prohlášení, je bez 
vlivu na sjednaný obsah práv a povinností Smluvních stran dle této Smlouvy, není-li 
ve Smlouv~~ stanoveno jinak. 

12.13Práva Objednatele vyplývající z této Smlouvy ~i jejího porušení se proml~ují ve lh~t~~ 
deseti (10) let ode dne, kdy právo mohlo byt uplatn~no poprvé, nestanoví-li právní 
p~edpisy lh~tu delší. 

12.14Tato Smlouva je vyhotovena ve ~ty~ech (4) stejnopisech, z nichž t~i (3) obdrží 
Objednatel a jeden (1) Zhotovitel. 

12.15Smluvní strany prohlašují, že p~edem souhlasí, v souladu se zn~ním zákona ~. 
106/1999 Sb., o svobodném p~ístupu k informacím, ve zn~ní pozd~jších p~edpis~, s 
možným zp~ístupn~ním, ~i zve~ejn~ním všech úkon~~ a okolností s touto Smlouvou 
souvisejících, ke kterému m~že kdykoliv v budoucnu dojít. 

12.16Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodn~~ a vážn~, že 
považuje obsah této Smlouvy za ur~itý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré 
skute~nosti, jež jsou pro uzav~ení této Smlouvy rozhodující, na d~kaz ~ehož p~ipojují 
smluvní strany k této Smlouv~~ své podpisy. 

11 



12.17 Nedílnou sou~ástí této Smlouvy jsou p~ílohy: 

P~íloha ~. 1: Technické podmínky Díla 

V Hradci Králové dne 27.9.2019 
	

V Praze dne 	i0 •  .1oí3  

Za Zhotovitele: 
	

Za Objednatele: 

Ministerstvo vnitra 
generé.Ini ~editelství 

ilasicského záchranného stio!, . :1R 
Kioknerove 26 

148 01 Praha 414 
-18- 
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P~íloha ~. 1 Smlouvy o dílo ~. Objednatele: 195/2019, ~. Zhotovitele: 2019074 

Specifikace Díla 
Specifikace Díla je popsána v zadávací dokumentaci na ve~ejnou zakázku  „SW  — Terinos 
mapový klient", ~. zak. MV-104555-1/PO-K1S-2019, která je k této smlouv~~ p~iložena jako 
volná p~íloha. 

Stránka P~ílohy ~. 1 Smlouvy o dílo: 1/1 



P~íloha ~. 1 k ~.j. V-104555-1/PO-KIS-2019 

1. TECHNICKA SPECIFIKACE 

1.1. Rozší~ení systému Terinos o generování report~~ a mapové analytiky z databáze SSU a databáze 
opik 

Cílem je vytvo~it komponentu  (widget)  rozši~ující systém Terinos implementovaný v rámci zakázky 
"Prvky GIS" o funk~nost generováni report~~ a mapové analytiky z databáze SSU (statistické sledování 
události) a z databáze OP~~ (databáze opera~ního ~ízení „svodková data"). 

1.2. Obecné požadavky 
Komponenta bude rozd~lena na dv~~ ~ásti - frontent (klient) a backend. Klient bude kombinovat data 

získaná z databáze SSU a databáze OP~~ s mapovými vrstvami (nap~. polygony území obcí, ORP, ...). 
Pot~ebné mapové vrstvy (územní ~len~ní) budou poskytovány zadavatelem formou mapoqch služeb 
technologie ArcGIS  Enterprise.  

Frontend i backend bude zákazníkovi p~edán v~etn~~ zdrojových kód~. 

1.3. Požadavky na backend 
1.3.1. Požadavky na architekturu 

Backend bude pro klienta vystavovat služby (doporu~eno je REST  API),  pomoci nichž bude klient 
získávat data z databáze SSU pot~ebná pro konkrétní reporty a mapovou analytiku. Backend je možné 
vytvo~it jako webovu službu  (.Net, Java, Python,...)  provozovanou na serveru (Linux) anebo, jako 
Server  Object Extension  pro ArcGIS Server. 

Backend se bude p~ipojovat k databázi SSU dostupné ve vnit~ní síti zákazníka provozované v S~BD  
Oracle  a pomocí  SQL  dotaz~~ bude p~ipravovat data pot~ebné pro vizualizaci na stran~~ frontend-
klienta. Databáze SSU obsahuje konsolidovaná data s periodou aktualizace ~tvrt roku. 

Backend bude zp~ístup~ovat pro mapovou analytiku aktuální „svodková" data z databáze opera~ního 
~ízení (OP~). Protože databáze OP~~ nem~že být zat~žována pr~b~žnými dotazy mapové analytiky, 
bude provád~n jednou denn~~ (p~ípadn~~ v jiné period~) export p~ír~stk~~ událostí a ten uložen do 
separátní zabezpe~ené pracovní databáze, kde bude udržován stav všech událostí OP~~ zp~tn~~ za 
období 1,5 roku. 

1.3.2. Požadavky na bezpe~nost 
Veškerá komunikace se službami backendu bude probíhat zabezpe~en~~ protokolem HTTPS. Použití 

služeb backendu bude autentizované tokenem, který vydává systém Terinos (viz dokumentace  API  
systému Terinos). Pro anonymního uživatele (ve~ejnost) bude k dispozici p~edem definovaná, 
omezená funk~nost. Na bázi uživatelských oprávn~ni bude možné ~ídit p~istup k jednotlivým typ~m 
tematických map i podkladových vrstev. 

1.4. Požadavky na Frontend 
1.4.1. Požadavky na architekturu 



Frontend bude využívat  Widget  komponenty vytvo~ené s využitím knihovny Esri ArcGIS  API  for 

JavaScript ver. 4.12 (nebo vyšší). Widgety budou implementovány jako potomci základní t~ídy 

esri/widgets/Widget.  

Public  parametry widget~~ budou dokumentované (tak, aby bylo možné p~ipravit JSON  schema  

popisující konfiguraci widgetu pro administraci systému Terinos). 

1.5. Nefunk~ní požadavky (mimo vlastni funkcionalitu komponenty) 

P~ehledné a uživatelsky p~ív~tivé prost~edí pro koncového uživatele. 

Mapová analytika nesmí blokovat nebo výrazn~ji zat~žovat databázi OP~. 

1.6. Funk~ní požadavky 

~íslo 
požadavku 

Popis požadavku 

1 Tvorba tematických map v r~zných ~asových ~ezech (nap~. 2010-2018) s využitím metody 

kartogram~~ s daty agregovanými do územních celk~~ (obec, ORP, okres, hasební obvod,...) 

2 Pro zobrazení neagregovaných bodov~~ reprezentovaných jev~~ (události, požáry,...) bude možné 

použít 

- 	zobrazení klasifikovan~~ podle zvolené legendy (nap~. podle typu události) 

- 	zobrazení metodou "heatmap" 

3 Tematické mapy budou p~eddefinované (nap~. tematická mapa "po~et událostí", tematická 

mapa "po~et planých požár~" atd.) s tfm, že bude možné m~nit parametry ve smyslu nastavovat 

"analytický filtr" na ur~itý typ události podle kategorií, volit ~asové období, volit územní 

agregaci. 

4 Nastavení tematické mapy umož~uje krom~~ filtrace záznam~~ "analytickým filtrem" 

- 	ur~it relativní p~epo~et na po~et obyvatel (nap~. po~et požár~~ v okresech relativn~~ na 

10 tis. obyvatel) 

- 	ur~it po~et kategorií pro klasifikaci a metodu klasifikace  (equal-interval,  natural-breaks,  

quantile, standard-deviation)  

- 	ur~it barevné schéma v~. aplikace metody dotdensity, p~íp. countinuous  color  (viz 

dokumentaci developers.arcgis.com ) 

5 Zm~nou parametr~~ kategorii v "analytickém filtru" se ~ídí obsah mapy, ale zárove~~ se p~epo~te 

a zobrazí i po~et výskyt~~ v kategoriích. 

6 Možností analytického filtru je i prostorové omezení obecným polygonem nakresleným ru~n~~ 

nebo p~evzatým z existující mapové vrstvy. 

7 Krom~~ mapov~ho zobrazení aplikace sou~asn~~ podporuje i zobrazení agregovaných dat formou 

tabulky a sloupcovým grafem podle nastaveného "analytického filtru". 

8 Možnost konfigurace obsahu mapových podklad~~ a  info  (popup) oken pro jednotlivé mapové 

vrstvy. 

9 Podpora tiskových výstup~~ 

- 	volba formátu (A4, A3) / na výšku, na ší~ku 

- 	volba formátu souboru ke stažení (PDF, JPEG) 

- 	možnost nastavit nadpis a podnadpis 

- 	možnost tisku mapy/legendy/grafu/tabulky (graf a tabulka jen pro agregované údaje) 

10 Aplikace bude obsahovat minimáln~~ tyto p~edp~ipravené tematické mapy: 



- 	Kartogram po~tu události PO filtrované dle druhu události, dle druhu JPO (HZS, JSDH 
obcí, HZS podnik~,...) 

- 	Kartogram "po~et planých požár~" filtrované dle d~vodu (p~íznak ho~eni, neohlášené 
pálení,...) 

- 	Kartogram sou~innosti HZS se ZZS a P~R vyjad~ující podíliP0 na celkovém po~tu 
událostí 

- 	Kartogram po~tu požár~~ p~epo~teným na 10000 obyvatel 
- 	Kartogram evakuace a záchrana osob p~epo~teným na 10000 obyvatel 
- 	Kartogram Dopravní nehody se zásahem JP0 (na 1000 obyv.) 

- 	Kartogram Dopravní nehody "za úhradu" 
- 	Kartogram Úniky nebezpe~ných látek 
- 	Heatmap po~et události druhu "dopravní nehody" na území ~R za období 
- 	Kartogram p~evažujícího typu události v kraji/okrese/ORP/obci 

11 Uživatel si m~že zvolit (tam, kde to je možné), zda data pro analytiku budou vycházet 
- 	z databáze OPik (denní aktualizace, ale omezený rozsah a obsah dat) nebo z databáze 

SSU 

12 Krom~~ reprezentace mapou bude aplikace umož~ovat zobrazení dat pomocí sloupcového grafu 
- 	události podle typu (v ~asovém ~ezu) 
- 	události podle denní doby zásahu (v ~asovém ~ezu) 
- 	požáry podle odv~tví v jednotlivých letech (pr~mysl, doprava...) - veli~iny celkový po~et 

požár~, podíl v procentech, p~ímá Škoda v tis. K~,... 

13 Aplikace bude umož~ovat pomocí kolá~ového grafu vyjád~it (v ~asovém ~ezu) 
- 	p~í~iny požár~~ 

- 	požáry podle odv~tvi 

14 Aplikace umožní vybrané 3D vizualizace s možností viceatributových vizualizací (tzn. podle 

n~kolika atribut~~ sou~asn~) pomocí 3D symbolu nebo metodou 3D  extrude  polygonu, kde jeden 
atribut ur~uje barvu plochy a druhý atribut ur~uje výšku  (extrusion)  plochy 

- 	události bodov~~ lokalizované "jehlanem", jehož velikost vyjad~uje p~ímou škodu a 
barva jehlanu ur~uje typ události. 

- 	po~et události agregovaných v územní jednotce (ORP, hasebnim obvodu), kde po~et 
bude ur~en výškou "extrudovaného polygonu" a barva znázor~uje pom~r planých 
poplach~~ v~~i celk. po~tu událostí 

Termín dodáni díla k testování: 60 dní od podpisu smlouvy 

Testováni: 14 dn~~ od dodáni díla k testování 

Doba dodáni dila v~. testováni a odstran~ní vad 74 dn~~ od podpisu smlouvy 

Zpracoval: 
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