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Ev. číslo:
Číslo smlouvy objednatele:

MAP-02-03-2017
MUKR/SML/000036/OI/2017

Smlouva o zřízení a provozu interaktivní mapy
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2363 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
Galileo Corporation s.r.o.
se sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov
IČO: 25448714, DIČ: CZ25448714
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18789
bankovní spojení:
zastoupená: Dušanem Procházkou, jednatelem
(dále v textu smlouvy jen jako „poskytovatel“)
a
Město Kravaře
se sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře u Hlučína
IČO: 00300292
zastoupená: Mgr. Monikou Brzeskovou, starostkou
kontaktní emailová adresa:
(dále v textu smlouvy jen jako „objednatel“)
uzavírají tuto smlouvu
I. Předmět plnění
Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zřídit pro objednatele internetovou
aplikaci - interaktivní mapu, specifikovanou v čl. II. této smlouvy (dále jen „mapa“), zajistit
její bezvadný provoz a povinnost objednatele zaplatit za zřízení a zajištění provozu mapy
stanovenou odměnu.
II. Specifikace mapy
 Poskytovatel uzavřel dne 20. 6. 2008 Licenční smlouvu k užití kartografických děl se
společností Seznam.cz, a.s., která je vykonavatelem těchto majetkových autorských práv
(dále jen „vykonavatel“). Poskytovatel je na základě výše uvedené smlouvy oprávněn také
zajišťovat provoz mapy, prostřednictvím mapových a routingových servletů a API
vykonavatele.
 Poskytovatel poskytuje objednateli podlicenci k výkonu práva užívat mapu způsobem
uvedeným v této smlouvě a podlicenci k tisku mapových podkladů. Objednatel tímto
nenabývá k mapě vlastnické právo.
 Zřízením mapy se pro účely této smlouvy rozumí úprava mapových podkladů tak, že celé
katastrální území objednatele bude v mapě možné zobrazit v měřítku maximálního
přiblížení 1:10 000 a zprovoznění takto upravené mapy prostřednictvím serveru
poskytovatele na jedné internetové doméně objednatele.
 Redakci obsahu mapy provádí objednatel prostřednictvím redakčního systému
poskytovatele, bez nároku na specifické softwarové vybavení.
 Mapa umožňuje objednateli vkládání POI (tzv. bodů zájmu, které obsahují bližší informace
o zvoleném bodu na mapě). POI jsou umisťovány na serveru poskytovatele. Dále lze

vkládat linie nebo plochy (do mapy zakreslit otevřenou čáru, uzavřenou čáru nebo
plochu).
 Mapa obsahuje:
o plán města Kravaře do úrovně ulic zobrazení v měřítku 1:10 000, ostatní části ČR
v měřítcích 1:10 000 až 1: 100 000,
o značené cyklotrasy,
o značené turistické trasy,
o plánovač tras po turistických trasách KČT, auto (po silnicích všech tříd a ulicích),
cyklo (po značených cyklotrasách),
o ortofoto snímky a katastrální mapy,
o vyhledávání v mapě, zobrazení vyhledávaného bodu,
o databáze POI.
III. Práva a povinnosti smluvních stran
 Poskytovatel je povinen zprovoznit mapu na objednatelem určené doméně nejpozději
do 1 měsíce od nabytí účinnosti této smlouvy.
 Po zprovoznění mapy se poskytovatel zavazuje provést zaškolení zvoleného zástupce
objednavatele s obsluhou mapy a redakčního systému poskytovatele. Zaškolení proběhne
prostřednictvím telefonického spojení s využitím vzdálené správy (vzdálenou správou se
rozumí ovládání počítače objednatele zaměstnancem poskytovatele přes internet,
prostřednictvím specializovaného softwaru, se souhlasem objednatele, objednatel má po
celou dobu probíhajícího spojení možnost sledovat veškerou činnost připojeného
zaměstnance), nedohodnou-li se strany této smlouvy jinak. Zaškolení objednatele je
službou zahrnutou v celkové ceně za zřízení mapy.
 Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli veškerou součinnost potřebnou pro
zprovoznění mapy a realizaci zaškolení dle této smlouvy.
 Poskytovatel se zavazuje zajistit po dobu účinnosti této smlouvy aktualizace a provoz
mapy na mapových a routingových servletech a API vykonavatele a serveru
poskytovatele, jenž podporuje redakční systém poskytovatele.
 Poskytovatel neodpovídá za obsah POI bodů umístěných objednatelem na mapě.
V případě, že prostřednictvím mapy budou porušovány právní předpisy, má poskytovatel
právo závadný obsah odstranit a současně má právo od této smlouvy bez dalšího
odstoupit.
 Objednatel smí doplňovat POI do mapy na území odlišná od katastrálního území
objednatele v rozmezí max. 1 000 km2.
 Objednatel bezúplatně poskytuje poskytovateli oprávnění užívat POI umístěné
Objednatelem na mapě pro své účely, zejména umisťovat tyto POI na internetových
doménách poskytovatele, smluvních partnerů poskytovatele a zákazníků poskytovatele.
Toto oprávnění trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Poskytovatel není povinen toto
oprávnění využít.
IV. Cena a její splatnost
 Cena za zřízení mapy dle této smlouvy činí 12 500,- Kč + DPH (k uvedené částce bude
připočtena DPH, dle platných právních předpisů).
 Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli sjednanou cenu za zřízení mapy na základě
faktury se splatností 14. dní ode dne jejího vystavení, kterou je poskytovatel oprávněn
vystavit nejdříve ke dni zprovoznění a předání mapy objednateli.
 Cena za zajištění provozu mapy dle této smlouvy a licenční poplatek za její užívání
na 12 měsíců činí 3 500,- Kč + DPH (k uvedené částce bude připočtena DPH, dle
platných právních předpisů).

 Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli sjednanou cenu za zajištění provozu mapy a
licenční poplatek vždy předem na následujících 12. měsíců na základě faktury se
splatností 14. dní ode dne jejího vystavení.
 Na faktuře je nutné uvést číslo smlouvy objednatele MUKR/SML/000036/OI/2017.
V. Závěrečná ustanovení
 Tato smlouva je sjednána na dobu neurčitou.
 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.
 Obě strany mohou tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodů, výpovědní doba
je 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď smlouvy doručena druhé straně.
 Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení.
 Změny a doplňky této smlouvy je možné činit po dohodě smluvních stran ve formě
písemného dodatku.
 Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
 Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Předmět smlouvy byl schválen usnesením rady města
Kravaře na její 60. schůzi, konané dne 10. 3. 2017.
 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle
zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v
celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv
obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně
souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a
metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez
zbytečného odkladu po jejím uzavření Město Kravaře. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody
v registru smluv v souladu se zákonem Město Kravaře nejpozději do 15 dnů od jejího
uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se
zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu se zavazuje splnit
podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé
smluvní straně.

V Chomutově dne 17. 3. 2017

………………….………………………….
Galileo Corporation s.r.o.
(poskytovatel)

V Kravařích dne 15. 3. 2017

………………………………
Město Kravaře
(objednatel)

