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ČÍSLO SMLOUVY POSKYTOVATELE: 58951/2020-SŽ-GŘ-011
dále jen „Smlouva“

i_o SMLOUVY PŘÍJEMCE: CEN/131/2020

uzavřená podle 5 1746 odst, (2) zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jEn „Občanský zákoník“)

Poskytovatel dat (dá/ejen Poskytovatel):
Správa železnic, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. A 48384
se sídlem: Praha 1 - i\iové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
ICO: 709 94 234, DIC: CZ70994234
zastoupená: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

Pří'emce dat (dá/ejen Příjemce):

1)

2)

3)

CENDIS, státní podnik
se sídlem: nábřeží Lydvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1
IC0100311391, DIC: CZOU311391
iěankovní spoje
císlo účtu
zastoupena: Ing, Janem Paroubkem, pověřeným řízením státního podniku

I. Preambule

Poskytovatel je ve smyslu ustanovení & 58 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., autorský Zákon,

v platném znění, vykonavatelem majetkových práv k datům a informacím zveřejňovaným
pro smluvní subjekty na Portale provozovatele dráhy _(C/á/ejen Portál
PD).
Poskytovatel je oprávněn poskytovat data, u kterých je vykonavatelem majetkových práv,

třetím osobám.
Příjemce požaduje po Poskytovatelí data z informačních systémů uvedených v této smlouvě

pro potřeby systému jednotného tarifu, jeho propagaci a informování o něm.

II. Předmět smlouvv

Poskytovatel se zavazuje Příjemci nejpozději do 7 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy

umožnit po dobu trvání smluvního vztahu přístup k datům vytvořených v informačním
systému (dále jen 15) Virtuální tabule pro cestující (dále jen VITAMIN), IS Grafická
prezentace polohy (dálejen GRAPP), IS Dopravní omezení manažera infrastruktury (dále jen
DOMIN).
Příjemce smí data využívat pouze pro účel uvedený v preambuli této smlouvy. V rámci tohoto
účelu je Příjemce oprávněn data dále zpracovávat, zejmena je integrovat do vlastních
informačních systémů, spojovat sjinými daty, analyzovat je, provádět s nimi statistické
a další operace, a v takto zpracované podobě je též sdělovat veřejnosti a zpřístupňovat

třetím stranám prostřednictvím svých informačních systémů.
Poskytovatel poskytne data Příjemci formou vytvoření uživatelského přístupu do webové
služby IS VITAMIN, IS GRAPP, IS DOMIN.
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4) Vpřípadě, že kvyužití dat, která jsou předmětem Smlouvy, je nutná licence, uděluje
Poskytovatel Příjemci tuto licenci jako licenci nevýhradní, množstevně a územně
neomezenou, a to po dobu účinnosti Smlouvy. Příjemce je oprávněn vtomtéž rozsahu
poskytnout data/udělit podlicencí poddodavatelům jednotlivých částí IS využívaných
Příjemcem pro potřeby systému jednotného tarifu.

5) Příjemce je oprávněn poptat u Poskytovatele přístup k datům nad rozsah specifikovaný
včásti Předmět smlouvy této smlouvy. Poskytovatel umožní přístup ktěmto datům
na základě uzavřeného Dodatku k této smlouvě

6) Poskytovatel bude Příjemci za poskytnutí přístupu kdatům a za udělení licence
a podlicence účtovat částku uvedenou v Části smlouvy sjednání úplaty za přístup k datům.

7) Pro komunikaci ve věcech technických e za Posk tovatele stanoven ako kontaktní osoba

8) Pro komunikaci ve vecech techniikiii Ii ii ii Iiiii Íiiii'ii Iiii iiiiirmí osoba pan-

III. Rozsah poskytovaných dat
Předmětem smlouvy jsou níže uvedené informace:
1) Webová služba IS DOMIN:

- Informace o omezení infrastruktury pro potřeby systemu jednotného tarifu dle
dokumentace „Popis zveřejňování omezení přes WS DOMIN“

2) Webová služba IS VITAMIN
- Informace týkající se odjezdových a příjezdových tabulí pro potřeby systému jednotného

tarifu dle dokumentace „Datové rozhraní data tabulí VITAMIN“
3) Webové služba IS GRAPP:

. Informace týkající jízdy vlaku veřejne' osobní dopravy pro potřeby systému jednotného
tarifu dle dokumentace „Datové rozhraní GRAPP“

výše uvedená dokumentace je zveřejněna na Portále provozování dráhy. Poskytovatel si
vyhrazuje právo na úpravy zveřejněného popisu datového rozhraní.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1) Poskytovatel předá Příjemci veškeré podklady a informace nezbytné k výkonu práv
uvedených v článku lI. Smlouvy. O zpřístupnění dat, včetně odkazů na webové služby bude
Příjemce informován formou elektronické pošty na e-rnail kontaktní osoby Příjemce,

2) Poskytovatel je oprávněn během smluvního vztahu měnit objem a strukturu dat, aniž by byla
dotčena práva uvedená v článku II. Smlouvy. O změně bude Příjemce Poskytovatelem
předem informován pomocí kontaktní osoby.

3) Poskytovatel garantuje přístupnost webové služby IS VITAMIN, IS GRAPP a IS DOMIN
v režimu 7/24 (7 dní v týdnu, 24 hodin denně).

4) Poskytovatel nahlásí vpředstihu minimálně však 48 hodin předem plánované odstávky
webové služby zdůvodu plánované údržby. Při nahlášení plánované odstávky bude
nahlášena maximální doba nefunkčnosti služby.

5) Poskytovatel neručí za správnost dat, včetně výstupů informačních systémů využívaných pro
potřeby systému jednotného tarifu. Dále Poskytovatel nenese odpovědnost za data předaná
poddodavatelům jednotlivých částí IS využívaných Příjemcem pro potřeby systému
jednotného tarifu.

6) Příjemce je povinen po dobu trvání Smlouvy Poskytovateli bez zbytečného odkladu oznámit
omezování výkonu práv Příjemce uvedených v článku II. Smlouvy třetí osobou nebo
porušování prav třetí osobou, pokud takové jednání zjistí,
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7)

8)

9)

Příjemce je povinen, ve smyslu zákona c. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění,
při užití dat Poskytovatele, uvést jejich zdroj,

Příjemce není oprávněn přenechat výkon práv uvedených v článku II. Smlouvy třetí osobě
vyjma případu nutného pro výkon činnosti uvedené v článku II. Smlouvy.

Příjemce není oprávněn zpřístupnit poskytnutá data třetí osobě vyjma případu nutného
pro výkon činnosti uvedené v článku II, Smlouvy. V případě porušení zákazu zpřístupnění
dat třetí osobě odpovídá Příjemce za škody způsobené touto třetí osobou. Za zpřístupnění
dat třetí osobě je považováno i sdělení přístupových práv na předmětnou webovou službu
IS.

10) Příjemce není oprávněn poskytovat data nebo přístup k datům dalším osobám za úplatu.

1)

2)

1)

1)

2)

1)

2)

3)

V. Záruka

Poskytovatel nenese odpovědnost za správnost a úplnost dat předaných Příjemcem
poddodavatelům a dalším subjektům podílejících se na tvorbě a správě IS využívaných pro
potřeby systému jednotného tarifu.

Poskytovatel umožňuje příjemci přístup k webovým službám IS VITAMIN, IS GRAPP a IS
DOMIN v režimu 7/24.

VI. Úplata za přístup k datům

Poskytovatel umožní Příjemci přístup k datům na webové službě IS VITAMIN, IS GRAPP a 15
DOMIN pro jeden procesní přístup bezúplatně.

VII. Smluvní pokuty

Ujednání ohledně smluvní pokuty není aplikováno. Příjemce nesmí neoprávněně poskytnout,
zpřístupnil: či předat předmět Smlouvy třetí osobě. Pokud by tak učinil, bude Příjemci přístup
na výše zmíněné WS zablokován.

Právo Poskytovatele na náhradu škody tímto není dotčeno.

VIII. Doba trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvnímI stranami.

Účinnost Smlouvy vzniká dnem zveřejnění Smlouvy v registru smluv dle článku X. odst. 2)
Smlouvy.

IX. Ukončení smluvního vztahu

Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou nebo písemnou výpovědí kteroukoli ze
smluvních stran, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná plynout prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.



2)

3)

4)

Poskytovatel má právo okamžítě odstoupít od Smlouvy v případě, že Příjemce poruší své
povlnností vyplývající z této Smlouvy, nebo Že předmět Smlouvy Příjemce použíje k jinému
účelu, než který byl sjednán Smlouvou. Odstoupení od Smlouvy bude Příjemci písemně
doručeno.

Smluvní strany jsou oovmny do 30 kalendářních dnů po skončení smluvního vztahu
vypořádat vzájemně závazky.

X. Závěrečná ujednání

Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran
písemny'rm dodatky číslovanýmí vzestupně od &. 1.

Uveřejnění Smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., () zvláštních podmínkách účmností
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpísů, zajístí Příjemce. Smluvní strany souhlasí, aby Smlouva byla
uveřejněna v plném znění (po případné úpravě s ohledem na ochranu osobních údajů).

Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, příčemž obě Smluvní strany obdrží její
elektromcký origínál opatřený elektronickými podpisy. v případě, že tato Smlouva
zjakéhokolí důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve čtyřech
vyhotoveních, příčemž dvě vyhotovení obdrží Poskytovatel a dvě vyhotovení Příjemce.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem Smlouvy. Smlouva je sepsána na základě
pravdivých udajů aje projevem svobodně & vážné vůle smluvních stran.

V Praze dne:
za Správu železmc, státní organízaci

Bc. Jiří Svoboda, MBA, generální ředítel
Digíta'lně podepsáno

V Praze dne;

za CENDIS, 5.p,

Ing. Jan Paroubek, pověřen řízením




