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SMLouvA o DíLo č. 2019-0-030-ZZs-mapy

I. Smluvní strany

Tuto Smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku
uzavřely tyto Smluvní Strany:

uzavřely tyto Smluvní Strany:

Obiednavatel:
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Peroutkovo nábř. 434, 760 01 Zlín
v Zastoupení: JUDr. Josefem Valentou, ředitelem -ve věcech Smluvních
Liborem Maděrou - ve věcech technických
IČ: 62182137 DIČ: c262182137

Zhotovitel:
Machovský s.r.o.
Sídlo: Boční 551, 783 72 Velký Týnec
Kancelář: Sladkovského 32, 772 00 Olomouc
v Zastoupení: Janem Machovským - ve věcech Smluvních
Martinem Simčem -ve věcech technických
IČ: 28619633
DIČ; c2286 19 633,
Bankovní Spojení: 43-6775950287/0100, KB Olomouc

II. Předmět smlouvy
Zhotovitel se Zavazuje vyrobit v řádné kvalitě a dohodnutém termínu pro objednavatele

aktualizace map dle dohodnuté technologie výrobce a poskytnout licence k provedeným dílům dle
přílohy č.1 (této smlouvy) včetně popisu dodávaných map. Dále pak struktury Souborů O
místopisných datech dle přílohy č.2 (této Smlouvy).

lII. Součinnost objednavatele a ochrana informací
1. Zhotovitel je při určení způsobu provedenídíla vázán pokyny objednavatele a platnými právními

předpisy.
2. Objednavatel si vyhrazuje právo k nahlédnutí na Zpracovávaná data na kontrolních dnech a

možnost doplňků nebo dodatečných úprav v těchto datech dle potřebné formy. Objednavatel je
povinen na těchto kontrolních dnech upozornit Zhotovitele na případné nedodržení formy
Zpracovávaných informací dle Specifikace.

3. Objednatel Se Zavazuje předat Zhotoviteli informace, které jsou potřebné pro přípravu a tvorbu
dat dle Specifikace Zpracovatele.

4. Objednatelje povinen:
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a) Poskytnout Zhotoviteli Součinnost nutnou k provedení díla v termínu dle dohody se
Zhotovitelem.
b) Poskytnout Zhotoviteli všechny dostupné informace k realizaci díla.
c) Při jednotlivých náhledech upozornit zhotovitele na chyby a vady díla a upozornit na tyto

chyby písemnou formou.

IV. Termín plnění
Předání a převzetí každé Z části předmětu Smlouvy Se bude konat protokolárně za účasti

oprávněných Zástupců obou smluvních Stran. O předání a převzetí bude pořízen předávací protokol.
Termíny předáníjsou uvedeny v příloze č. 1.

V. Platební podmínky
1. Za Splnění požadovaného rozsahu a kvality prací byly stanoveny pevná ceny dohodou podle

Zákona č. 526/90 Sb., o cenách (ve Znění pozdějších úprav), které jsou uvedeny v příloze č. 1.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Dodavatel je Oprávněn vystavit fakturu až po řádném, úplném a bezvadném dodaní dle bodu Il.

předmětu smlouvy.
4. Splatnost faktur se sjednávají na dobu 21 dní Ode dne oprávněné vystavené faktury dodavatele.

VII. Sankce
1. Za každý zaviněný den prodlení po dohodnutém termínu odevzdání díla bude objednavateli

účtovaná sankce ve výši 2500,- bez DPH Za každý den prodlení.
2. Smluvní Sankce dodavatele Za prodlení sodstraněním Oprávněně reklamovaných vad ve výši

2500,- bez DPH za každý takovýto případ a za každý i Započatý den prodlení.
3. Za každý den prodlení po dni splatnosti faktury účtuje zhotovitel zákonný úrok S prodlení.
4. Při Zaviněném nedodržení termínu objednatelem (nedodání podkladů pro tvorbu vtermínech)

přejímá veškerou odpovědnost Objednatel. Objednatel má povinnost poskytnout úhradu
zhotoviteli Za veškeré náklady, které byly nutné pro provedení rozpracovaného díla.

5. Reklamaci dodaného díla lze řešit jen v případě, kdy zhotovitel dostal podklady ke Zpracování a v
předaných datech chyběly.

VIII. Předání a převzetí díla
Předání a převzetí díla bude Zadokumentováno Sepsáním přejímacího protokolu, Za účasti

oprávněných osob.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních Stran o předmětu této smlouvy a může být

měněna jen formou písemných číslovaných dodatků, na kterých se dohodnou obě smluvní strany
zastoupené pověřenými zástupci.

2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro tento Smluvní vztah ustanovení Občanského
Zákoníku.

3. Objednavatel se touto Smlouvou Zavazuje odebrat dle bodu lI. pouze na rok 2019.
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4. Následný odběr v letech 2020 a 2021, bude řešen formou objednávky do 1. měsíce 0d posledního
předání, jinak Smlouva Zaniká.

5. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž každé má platnost originálu.
Tato smlouva nabývá účinnosti ke dni podepsání oběma Smluvními stranami.

7. Účastníci této Smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí S jejím Obsahem, že tato smlouva
byla sepsána na Základě pravdivých údajů, jejich pravé Svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni
ani Za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

P"

V Olomouci a ve Zlíně dne: 1 Ú 'ÍŰ' 2019
Machovský 8.r.O.._fl-mfçř-m ROČHÍ551Zdravotní . Záchranná služba 783 72 voı' -è Týnec 'zgl“ 'ského kraje. p.o. \

Peřp łkovo nábřeží 434 „I ıc 'Aron :1 3:?
_ „750017711a i DIMM
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objednavatel 'bžhotovitel
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PŘÍLOHA čísLo 1.

Aktualizace map a poskytnutí licencí kjiž provedeným dílům

1) Databáze
- Sídla a jejich částí
- Ulice dle UlR-ADR
- POI
Cena aktualizace on-line je 120 000,- Kč bez DPH ročně.

2) Aktualizace mag
a) aktualizace Města Zlín

1) ulice dle seznamu UIR-ADR
2) ulice dle seznamu Statutárního města
3) všech částí města
4) rozsáhlejší budovy a komplexy (supermarkety, markety, atd.)
5) hlavní instituce + POI

b) aktualizace bývalých okresů včetně měst celý kraj Zlín a doplňkové oblasti
1) ulice dle Seznamu UIR-ADR
2) ulice dle seznamu daného města
3) všech částí města a okolí (celoplošná aktualizace)
4) rozsáhlejší budovy a komplexy (supermarkety, markety, SVIT atd.)
5) hlavní instituce + POI

Cena aktualizace je 300 000,-Kč bez DPH ročně.
Rastrové podklady budou předány 2× ročně:
2019 do 30.10.2019
2020 15.4.2020

15.9.2020
2021 15.4.2021

15.9.2021

3) Licenční práva na poskytnuté mapy pro rok 2016 a 2018 lrastrové mapy)

Licence:
Mapy jsou poskytnuty včetně licence pro použití neomezeně v rámci vlastní organizace (dle

licenčního ujednání firmy Machovský s.r.o. příloha č. 3).
Mapy a jejich aktualizace budou poskytnuty i realizační firmě VÍTKOVICE lT SOLUTIONS a.S.

1) jednotlivé mapové úrovně poskytnuté pro neomezené použitív rámci organizace
2) jsou generované pouze práce, licence v rámci dlouhodobé Spolupráce není účtována
3) seznam mapových vrstev a jejich pokrytí:

(a) podrobná mapa 1: 5 000 vč. čísel domů, oblast Zlínský kraj a doplňková oblast
včetně čísel vrastrované do mapy

(b) podrobná mapy 1:10 000, oblast Zlínský kraj a doplňková oblast
(c) mapa 1:25 000, oblast Zlínský kraj a doplňková oblast, turistické mapy a

cyklotrasy
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(d) mapa 1:25 000, oblast Zlínský kraj a doplňková oblast
(e) mapa 1:50 000, oblast Zlínský kraj a doplňková Oblast, turistické mapy a

cyklotrasy
(f) orientační mapa 1:50 000, celá Česká Republika
(g) orientační mapa 1:100 000, celá Česká Republika
(h) přehledná mapa 1:400 000, celá Česká Republika

Celková cena pro rok 2019-2021:
a)
b)
C)
d)
e)
f)
8)
h)

Zdarma
zdarma
8 000,-
Zdarma
10 000,-
Zdarma
10 000,-
7 000,-

Celková cena ročně 35 000,- bez DPH

FormÉLposkytnutých mapových podkladů:

Georeferencovaný rastrový podklad, v obrazovém formátu TIFF, v kompresi LZW, přiložena hlavička
prostorového umístění S-JTSK (Systém jednotný trigonometrický systém katastrální nebo-li vychází z
Křová kovo zobrazení).
Obrazový soubor TFF v barevnosti RGB.
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PŘÍLOHA čísLo 2.

Struktura poskytovaných místopisných dat objednavateli.

Zzs+buffer_obce_v022015.x|Sx + (ZZs+buffer_obce_v022015_vysvetlivky.txt)
ZZS+buffer_ulice_v022015.xlsx + (zzs+buffer_u|ice_v022015_vysvetlivky.txt)
ZZS-buffer_poi_v022015.xlsx + (ZZS-buffer_poi_v022015_vysvet|ivky.txt)

vysvětlivky:
adm_k - kád adresního místa
obec_k - kód obce
obec_n - název obce
cobce_k - kód části obce
cobce_n - název části obce
ulice_k - kód ulice
ulice_n - název ulice
typ_So - typ čísla
cis_d - číslo domovní
cis_o - číslo Orientační
cis_o_Znak - číslo orientční Znak
psc - PSČ
x - S-JTSK souřadnice
y ~ S-JTSK souřadnice
plati_od - datum pocatku platnosti
pou_k - kód pou
orp_k - kód orp
oblast_k - kód oblasti
kraj_k - kód kraje
okres_k - kód okresu
idadr - unikátní identifikátor adresy v ČR
idob - unikátní identifikátor budovy v ČR
ruzdko_ vs - úprava okresu pro obec Růždka
Stob_k - kód Stavebního objektu
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PŘÍLOHA čiSLo 3.
Licenční ujednání
dat společnosti Máchovský s.r.o.
pro koncového uživatele

Veškerá data poskytnutá firmou Máchovský S.r.o.jsou na Základě smluvního vztahu mezi ním a Vámi, a to bez
ohledu na jejich poskytnutí (v elektronické podobě, písemné podobě, fotografie, Skeny atd.) ("dále jen Data")
jsou poskytována výlučně pro vaše užití, není-li písemně dohodnuto jinak. Data jsou chráněna autorskými
právy a jejich užívání je předmětem následujících podmínek a pravidel, Se kterými souhlasíte vy na jedné
Straně a firma Machovský S.r.o. a jeho poskytovatelé licencí na straně druhé.

© 2019 Machovský S.r.o., Všechna práva vyhrazena.

Podmínky
Užití: Souhlasíte s použitím těchto dat pro účely, pro které vám byla udělena licence kjejich užití. Tudíž, kromě
zákazu obsažených v následujících odstavcích, můžete kopírovat tato Data jen pokud je to nutné pro vaše
osobní použití k (i) Zobrazování a (ii) uchovávání, a to pouze pod podmínkou, že nebudete odstraňovat odka-
zy na autorská práva a nebudete jakkoli upravovat Data. Souhlasíte S tím, že nebudete kopírovat, reproduko-
vat, upravovat, dekompilovat, rozebírat, tvořit nepůvodní odvozená díla nebo upravovat žádnou část těchto
Dat, nebudete je převádět a šířit v žádné formě, Za žádným účelem, kromě rozsahu povoleném závazným
předpisem.
Omezení: S výjimkou, kterým vám bylo uděleno právo osobního použití a mimo omezení předchozího od-
stavce, nesmíte použít tato Data (a) s žádnými produkty, Systémy, nebo aplikacemi, instalovanými nebo jinak
spojenými nebo komunikujícími s vozidly, Schopnými navigace vozidel, určujícími polohu, navádějícími po
trase v reálném čase, fleet managementem nebo podobnými aplikacemi nebo (b) komunikujícími se zaříze-
ními určujícími polohu nebo mobilními a bezdrátovými elektronickými nebo počítačovými zařízeními, včetně
mobilních telefonů, počítačů do dlaně a kapesních počítačů, pagerů a osobních digitálních záznamníků nebo
PDA.
Upozornění: Data mohou obsahovat nepřesné nebo nekompletní informace, což může být Způsobeno v prů-
běhu času změnami okolností, Zdrojů a povahou sběru úplných geografických dat, což může vést k nespráv-
nému výsledku.
Bez záruky: tato Data jsou vám poskytnuta "tak jak jsou" a vy S tím souhlasíte na své vlastní riziko. Firma
Machovský s.r.o. a jeho poskytovatelé licencí neposkytují záruky, možnosti odvolání žádného druhu, vyplý-
vající Ze Zákona nebo jinak, týkající se nejen obsahu, kvality, přesnosti, kompletnosti, efektivity, Spolehlivosti,
vhodnosti pro určitý účel, úplné využitelnosti, použití nebo výsledků dosažených Z těchto Dat, nebo že Data
a server bude provozován bez přerušení a bezchybně.
Odmítnutízáruky: Firma Machovský S.r.o. ajeho poskytovatelé licencí neručí za kvalitu, provedení, vhodnost
pro určitý účel a Za porušenízákona.
Odmítnutí odpovědnosti: FIRMA MACHOVSKÝ S.R.O. A JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NENESOU ZODPO-
VĚDNOST POKUD JDE O JAKOUKOLI STÍŽNOST, BEZ OHLEDU NA POVAHU PŘÍČINY STÍŽNOSTI, POŽADAVKU
NEBO JEDNÁNÍVINÍCÍZE ZTRÁTY, ÚJMY NEBO ŠKODY, PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT
V DůSLEDKU POUŽÍVANÍ NEBO VLASTNICTVÍ INFORMACÍ; NEBO ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU NA ZıSKU, vÝNoSU,
KONTRAKTU NEBO ÚSPOR NEBO PŘI .lAKÉKOLI JINÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ NEBO SOUVISEJÍ-
CÍ ŠKODĚ, VZEŠLÉ Z POUŽITÍ NEBO Z NESCHOPNOSTI POUŽITÍ INFORMACÍ, CHYBĚ V INFORMACI NEBO VYPLÝ-
VAJÍCI Z PORUŠENITĚCHTO PODMÍNEK A PRAVIDEL, l KDYBY SEZNAM A JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ BYLI
OBEZNÁMENI S MožNoSTíTAKOVÝCHTo ŠKOD.
Kontrola exportu: Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat žádnou část vám poskytnutých Dat, žádný Z nich
vzešlý přímý produkt kromě těch, které budou v souladu S licenčními podmínkami a budou Schváleny platný-
mi exportními zákony, pravidly a regulacemi.
Celková dohoda: Tyto podmínky a pravidla představují celkovou dohodu mezi firmou Machovský S.r.o., jeho
poskytovateli licencí a vámi a náležívám tímto místo v Souhrnu všech písemných nebo ústních dohod již dříve
existujících vzhledem k předmětu dohody.
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