
I sMLouvA I o
o DoDAvcE A AKTUALIZAcı MAPocH PoDKLADu

č. VZI2021IZI12-SD
Č. sML. ZHOTOVITELE 2021 -0-024

uzavřená na Základě ust. § 2586 a násl. a § 2358 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník,
ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany.I

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje,
příspěvková organizace

Adresa: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
IČ: 62182137
DIČ: 0262182137
Zastoupený: JUDr. Josef Valenta, ředitel
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném lˇ<rajským soudem v Brně. oddíl Pr, vložka 1278
Bankovní spojení: 1400012339/0800, Ceská spořitelna a.s.

a

Zhotovitel: Machovský s.r.o.
Aˇdresa sídla: Boční 551, 783 72 Velký Týnec
IC: 28619633
DIČ: CZ28619633
Zapsaný v obch. rejstř.: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 44569
Zastoupený:

a. Janem Machovským, ve věcech smluvních
b. Martinem Simčem, ve věcech technických

Bankovní spojení: 43-6775950287/0100, Komerční banka a.s.

čıánek ı.
Předmět smlouvy, soulad s aplikovatelnými právními předpisy

1. Zhotovitel se touto smlouvou Zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro
objednatele dílo a Zajistit aktualizaci díla a objednatel se touto smlouvou Zavazuje
uhradit Zhotoviteli Za provedení díla a za Zajištění aktualizace díla dohodnutou cenu, to
vše Za podmínek v této Smlouvě dále uvedených.

2. Předmětem díla je:

a. Poskytnutí mapových dat zhotovitelem objednateli v rozsahu a sobsahem
definovaným v příloze č. 1 této smlouvy, včetně poskytnutí licence kjejich
užívání za podmínek sjednaných touto smlouvou;

b. Poskytování služeb aktualizace k dílu.

3. Podrobný popis díla včetně popisu dílčích částí a vlastností je uveden v příloze č. 1,
která je nedílnou součástí této smlouvy. Dílo je možno realizovat i alternativním
způsobem tak, že místo poskytnutí nových mapových dat využije Zhotovitel k plnění
stávajících mapových dat užívaných objednatelem, pokud k tomu bude Zhotovitel podle
předpisů na ochranu duševního vlastnictví oprávněn (dále také jen „alternativní Způsob
plnění“). Při určení, zda je dílo realizováno základním nebo alternativním Způsobem
plnění se vychází znabídky Zhotovitele, kterou podal do výběrového řízení, které
předcházelo uzavření této smlouvy; v nabídce Zvolený Způsob nelze dodatečně měnit.



Neni-li výslovně uvedeno jinak, vztahují se na alternativní Způsob plnění přiměřeně
všechna další ujednání této Smlouvy.

4. Zhotovitel se dále zavazuje:

a. v období od 1.1.2022 do 31.12.2022 poskytnout objednateli jednu aktualizaci
mapových podkladů vrozsahu uvedeném vpříloze č. 1 a dvě aktualizace
databázi;

b. v období od 1.1.2023 do 31.12.2023 poskytnout objednateli jednu aktualizaci
mapových podkladů vrozsahu uvedeném vpříloze c. 1 a dvě aktualizace
databází.

Smluvní Strany se dohodly, že objednatel je oprávněn písemně sdělit Zhotoviteli nejpozději
do dne 30.11.2022, Že nemá Zájem o plnění uvedené v písm. b) tohoto odstavce 4. Využije-li
objednatel Svého práva podle předchozí věty, Zhotovitel nebude poskytovat plnění uvedené
v písm. b) tohoto odstavce 4 a objednatel nebude Zhotoviteli Za toto plnění platit sjednanou
cenu.
5. Při plnění smlouvy Se zhotovitel zavazuje:

0 postupovat vsouladu se svojí nabídkouI kterou podal vrámci výběrového
řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy a plnění podle této smlouvy
provést též v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení, které
předcházelo uzavření této smlouvy;

0 provést dílo a všechny jeho součásti a veškerá další plnění podle této Smlouvy
v Souladu se všemi příslušnými aplikovatelnými právními předpisy a
technickými normami regulujícími poskytování daného plnění, zejména pak
v souladu S následujícími právními předpisy:

o Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné Službě, ve znění
pozdějších předpisů.

o Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (Zákon o zdravotních službách), ve Znění pozdějších
předpisů.

o NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 Ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob vsouvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů, dále též jen l,GDPR“) a dalšími předpisy na ochranu osobních
údajů.

článek ıı.
Způsob, doba a místo plnění, předání díla

1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 30.11.2021 předat mapová data vrozsahu a
sobsahem podle přílohy č. 1 společnosti VÍTKOVICE lT SOLUTIONS a.s., které
provede implementaci dat do programového vybaveni objednatele. Vpřípadě
alternativního způsobu plnění se toto ujednání neaplikuje.

2. Aktualizace podle této smlouvy budou prováděny vterminech sjednaných mezi
smluvními stranami tak, aby byly provedeny v obdobích uvedených v článku l., odst. 4
této smlouvy.

3. Vprůběhu realizace díla smluvní strany akceptačními protokoly schvalují, že byla
provedena určitá část díla či určité plnění podle této smlouvy. Akceptační protokol musí
vždy obsahovat konkrétní vymezení poskytnutého plnění. Objednatel není povinen
akceptovat dílčí plnění, pokud není provedeno v souladu stouto smlouvou. Podpisem
akceptačního protokolu se příslušné plnění považuje Za řádně provedené a předaně.



článek ııı.
Spolupůsobení objednatele

Objednatel se Zavazuje poskytnout nebo Zprostředkovat Zhotoviteli informace nezbytné
pro řádné plnění této smlouvy.

Objednatel se Zavazuje poskytnout Zhotoviteli na jeho žádost veškerou součinnost
potřebnou pro řádné plnění této Smlouvy, kterou je možné po objednateli spravedlivě
požadovat.

článek ıv.
Licenční podmínky

K veškerým mapovým datům a ke grafickým dílům, která jsou součástí díla, Zhotovitel
podpisem této smlouvy poskytuje objednateli ve smyslu § 2358 a násl. občanského
Zákoníku rovněž oprávnění kjejich užívání, tj. příslušné licence. Tyto licence jsou
poskytnuty jako územně neomezené. Zhlediska časového jsou licence podle této
smlouvy poskytnuty na období od 1.1.2022 do 31.12.2023. Licence podle této smlouvy
jsou Současně poskytnuty jako množstevně neomezené, objednatel je tak oprávněn
užívat mapová data a grafická díla, jež jsou Součástí díla, na neomezeném počtu
Zařízení a v neomezeném počtu kopií. Oprávněním k užívání se ve smyslu této smlouvy
rozumí právo nerušeného užívání mapových dat v souladu S touto Smlouvou po celou
sjednanou dobu trvání licencí poskytnutých podle této smlouvy. Oprávnění tvořící
součást licence podle tohoto odstavce je objednatel oprávněn v celém rozsahu nebo
Zčásti poskytnout jakékoliv třetí osobě. Mapová data se považují za Zaměstnanecké dílo
ve smyslu § 58 autorského zákona a objednatel má i další tomu odpovídající práva
k mapovým datům.

Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy se třetími osobami tak, aby plně
dostál Svým Závazkům dle této smlouvy. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je v plném
rozsahu oprávněn kposkytnutí práv objednateli v rozsahu podle této smlouvy a že
neexistují vůči objednateli žádné jiné nároky zhotovitele na peněžité protiplnění než ty,
které jsou výslovně uvedené v této smlouvě.

článek v.
Cena a platební podmínky

Celková cena za plnění (tj. součet ceny za dílo vcelém rozsahu a obsahu díla
definovaněm touto smlouvou a jejími přílohami) dle této smlouvy činí:

celková cena bez DPH 1.200.000 Kč
DPH 252.000 Kč
celková cena včetně DPH 1.452.000 Kč

(slovy jeden-milión-čtyři-sta-padesát-dva-tisíce korun českých).

Z celkové ceny Za plnění uvedené v Odstavci 1. tohoto článku činí

a. cena za poskytnutí mapových dat zhotovitelem objednateli v rozsahu a
s obsahem definovaným v příloze č. 1 této Smlouvy, včetně poskytnutí licence
k jejich užívání za podmínek Sjednaných touto smlouvou:

cena bez DPH --- Kč
DPH -- Kč
cena včetně DPH --- Kč
(Slovy --- korun českých)

V případě alternativního způsobu plnění se cena Za poskytnutí mapových
dat Zhotovitelem objednateli nesjednává a objednatel není povinen hradit
zhotoviteli žádnou cenu Za poskytnutí mapových dat.

b. cena za poskytnutí služeb aktualizace k dílu podle článku l., odst. 4 písm. a)
této smlouvy:



cena bez DPH 600.000 Kč
DPH 126.000 Kč
cena včetně DPH 726.000 Kč
(slovy sedm-set-dvacet-šest-tisíc korun českých)

c. cena Za poskytnutí Služeb aktualizace k dílu podle článku I., odst. 4 písm. b)
této smlouvy:

cena bez DPH 600.000 Kč
DPH 126.000 Kč
cena včetně DPH 726.000 Kč
(slovy sedm-set-dvacet-šest-tisíc korun českých)

ŠlPQZH- Zadávałeie: .Ceny Uvedené pod Písmz b) a 0)V v tomto OđsiavciVmusí být' _êbodně)
Cena Za dílo bez DPH dle předchozího odstavce 1 a 2 tohoto článku je stanovena jako
pevná a nejvýše přípustná a Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení
díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že Zaplacenim ceny Za dílo podle tohoto
článku jsou veškeré jeho nároky vůči objednateli v Souvislosti S poskytnutím oprávnění
k užití díla podle této smlouvy uspokojeny a s konečnou platností vypořádány, a to i
S ohledem na celkovou sjednanou cenu podle této Smlouvy.

Cenu Za poskytnutí mapových dat Zhotovitelem objednateli vroZSahu a sobsahem
definovaným v příloze č. 1 této smlouvy, včetně poskytnutí licence kjejich užívání Za
podmínek sjednaných touto smlouvou, je Zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli až
po splnění povinnosti Zhotovitele uvedené v článku II., odst. 1 této smlouvy a podpisu
příslušného akceptačního protokolu. Ceny Za Služby aktualizace podle této smlouvy je
Zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli vždy po podepsání posledního akceptačního
protokolu ohledně celého rozsahu služeb aktualizace, který má být poskytnut v daném
kalendářním roce.

Každá faktura bude obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve
znění pozdějších předpisů, a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve
Znění pozdějších předpisů. Každá faktura musí obsahovat Specifikaci Zboží, služeb nebo
prací, musi být rozepsána alespoň podle Skupin účtovaných položek. Zhotovitel je na
každé faktuře povinen výslovně uvést, Zda je, či není plátcem DPH.

Splatnost faktur je 30 dnů od data jejich doručení objednateli. Faktura se považuje Za
uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky Z účtu objednatele ve prospěch
účtu Zhotovitele. Faktura, která neobsahuje veškeré náležitosti dle Zákona o dani
Zpřidané hodnoty nebo dle této smlouvy bude objednatelem vrácena Zhotoviteli
s výzvou k opravě nebo doplnění. Od doručení opravené faktury objednateli běží nová
30 denni lhůta Splatnosti.

V případě Změny Sazby DPH v průběhu plnění není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě,
pouze Se kpříslušnému Základu daně uvedenému vtéto Smlouvě přičte sazba DPH
účinná v době vzniku Zdanitelného plnění.

článek vı.
Záruka a odpovědnost Za vady

Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku na vlastnosti a funkčnost díla (na to, že dílo bude mít
vjednotlivých částech, komponentech i jako celek Smluvené parametry a bude řádně
fungovat). Záruční doba na dílo jako celek trvá a bude poskytována vcelém období od
1.1.2022 do 31.12.2023.

článek vıı.
Sankce a náhrada škody

Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen vpřípadě
uplatnění tohoto práva Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z ceny včetně
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DPH části díla uvedené v článku V., odst. 2 písm. a) této Smlouvy za každý Započatý
kalendářní den prodlení oproti termínu sjednanému v článku Il.I odst. 1 této Smlouvy.

Objednatel je Oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen v případě
uplatnění tohoto práva Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč Za každý
den prodlení s odstraněním reklamované vady, oproti termínu sjednanému stranami pro
její odstranění.

V případě nedodržení termínu splatnosti fakturyI je zhotovitel oprávněn účtovat
objednateli úrok Z prodlení ve výši dle obecné úpravy práva občanského (dle nařízení
vlády č. 351/2013 Sb.).

Pohledávky objednatele na Zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody je objednatel
oprávněn Započíst na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele Za objednatelem.

čıánek vııı.
Odstoupení od smlouvy, výpověď

Případná práva a povinnosti smluvních stran Z odstoupení od smlouvy budou řešena
podle příslušných ustanovení občanského Zákoníku.

Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem se považuje Zejména to, když:

0 Zhotovitel i přes písemnou výtku objednatele provádí dílo způsobem, který vede
nepochybně k vadnému plnění,

0 se prokáže, že Zhotovitel ve své nabídce vrámci výběrového řízení, které
předcházelo uzavření této smlouvy, uvedl nepravdivé údaje, pokud se týká
funkčních a technických požadavků Zadavatele (objednatele),

0 Zhotovitel je v prodlení s řádným dokončením díla nebo jeho části delším než 30
kalendářních dnů,

Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje zejména to, jestliže je
objednatel i přes urgenci Zhotovitele v prodlení s úhradou faktury trvající déle než 30 dní
od této urgence.

Vpřípadě předčasného ukončení smlouvy má objednatel právo pokračovat
v provozování dila, a to bud' samostatně nebo na Základě smluvního vztahu se třetí
osobou. Zhotovitel se Zavazuje pro takový případ poskytnout objednateli všechny
podklady a informace k tomu nezbytné.

článek ıx.
Ochrana informací a závazek mlčenlivosti

Düvěrnými informacemi se pro účely této smlouvy a po celou dobu trvání vzájemné
spolupráce smluvních stran rozumí, bez ohledu na formu a Způsob jejich sdělení či
Zachycení a až do doby jejich Zveřejnění, jakékoli a všechny skutečnosti, které se
smluvní strana v průběhu vzájemné spolupráce dozví, a/nebo které jí druhá smluvní
strana v průběhu vzájemné Spolupráce Zpřístupní, jakož i sama existence těchto
Skutečností (dále jen „důvěrné informace“).

Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich Získání vždy považují veškeré
informace, které se týkají obsahu, struktury a Zabezpečení informačních Systémü
objednatele. Dále se považují Za důvěrné informace takové informace, které jsou jako
důvěrné výslovně některou Ze stran označeny.

Smluvní Strany jsou povinny Zajistit utajení Získaných důvěrných informací Způsobem
obvyklým pro utajováni takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato
povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy. Strany mají právo
požadovat navzájem doložení dostatečnosti utajení důvěrných informací. Strany jsou
povinny Zajistit utajení důvěrných informací iu svých Zaměstnanců, Zástupců, jakož i
jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty.



Ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve Znění
pozdějších předpisů nejsou tímto dotčena.

Právo užívat, poskytovat a Zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v
rozsahu a Za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících
z této smlouvy a z obecně závazných právních předpisů.

Závazky k zachovávání důvěrnosti informací Zůstanou v plném rozsahu platné a účinné i
po ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy, a to až do doby, kdy se tyto stanou
obecně Známými jinak než porušením této smlouvy, nebo je poskytující smluvní strana
přestane utajovat. V pochybnostech se má za to, že utajování informací trvá.

Po ukončení účinnosti této smlouvy je každá ze smluvních stran povinna bez
zbytečného odkladu po obdržení žádosti druhé strany vrátit druhé smluvní straně
všechny poskytnuté materiály obsahujíci důvěrné informace včetně jejich případně
pořízených kopií. O předání a převzetí se sepíše protokol podepsaný oběma smluvními
Stranami (jejich Zástupci ve věcech technických, případně smluvních).

článek x.
Závěrečná ujednání

Smlouva podléhá Zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že objednatel
v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného
Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této smlouvy objednatel bezodkladně informuje
Zhotovitele (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/Zástupce ve věcech
technických nebo smluvních). V případě, že ihned po podpisu této smlouvy není jednou
Ze smluvních stran oznámeno písemně druhé smluvní straně (postačí e-mailem
prostřednictvím kontaktní osoby/zástupcem ve věcech technických nebo Smluvních), že
smlouva nebo její přílohy obsahují obchodní tajemství, má se Za to, Že tato obchodní
smlouva nebo její přílohy neobsahují obchodní tajemství.

Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou
podepsány oběma smluvními stranami, není-li v ní uvedeno jinak.

Nedílnými součástmi této smlouvyjsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění
Pokud se vtěchto přílohách hovoří o zadavateli, myslí se jím objednatel. Pokud se
vtěchto přílohách hovoří o dodavateli, uchazeči, účastníkovi nebo poskytovateli, myslí
se jím zhotovitel. Pokud se v těchto přílohách hovoří o řešení, programověm vybavení,
systému, nástroji apod., myslí se jím dílo nebo jeho část, pokud Z kontextu nevyplývá
jiný význam. Pokud je v těchto přílohách něco upraveno odlišně než vtextu smlouvy
samotné, přednost má text smlouvy samotné.

Vpřípadě, že zhotovitel je plátcem DPH, pak podpisem této smlouvy výslovně
prohlašuje, že:
- nemá v úmyslu nezaplatit daň Z přidané hodnoty u Zdanitelného plnění podle této

smlouvy (dále jen „daň“),
- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy vtakovém postavení
nenacházL

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, j
- úplata Za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny
- úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo Zčásti

bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo
tuzemsko,

- nebude nespolehlivým plátcem,
- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou

činnost,
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- souhlasí stím, Že pokud ke dni uskutečnění Zdanitelného plnění nebo kokamžiku
poskytnutí úplaty na plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna správcem daně Skutečnost,
že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň Z přidané hodnoty
Z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

- souhlasí stím, že pokud ke dni uskutečnění Zdanitelného plnění nebo kokamžiku
poskytnutí úplaty na plnění bude Zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu
Zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň
Z přidané hodnoty Z přijatého Zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

Vsouladu s ustanovením § 1801 občanského Zákoníku se ve smluvním vztahu
Založeném touto smlouvou vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského
Zákoníku.

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského Zákoníku; pokud se týká té části smlouvy, jejímž
předmětem je Zhotovení díla a není-li vtéto smlouvě uvedeno jinak, použijí se na ni
ustanoveními občanského Zákoníku pro smlouvu o dílo.

Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá Za následek neplatnost
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se Zavazují bez Zbytečného odkladu
nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe
obsahu a smyslu ustanovení původního.

Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky vůči objednateli vzniklé ztéto
smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu
objednatele. Zhotovitel není oprávněn převést ani žádná jiná svá práva ani žádné
povinnosti Ztéto smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu
objednatele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně Započíst své pohledávky za
objednatelem vůči pohledávkám objednatele Za Zhotovitelem, ledaže jde o pohledávky
zhotovitele vůči objednateli, které byly přiznány pravomocným rozhodnutím soudu.
Tato smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti smluvních stran Z ní vyplývající, se řídí
českým právem, svýjimkou kolizních ustanovení a svýjimkou Vídeňské úmluvy o
smlouvách o mezinárodní koupi zboží, Zejména pak příslušnými ustanoveními Zákona
č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, v platném Znění. Smluvní strany sjednaly, že
veškeré spory vzniklé Ztéto smlouvy nebo vsouvislosti sní, které se nepodařilo
odstranit vzájemným jednáním smluvních stran, budou rozhodnuty věcně příslušnými
soudy vČeské republice, přičemž místní příslušnost soudu se určí podle sídla
objednatele.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, Z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva
objednatel. Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy byla podepsána oběma stranami, a
účinnosti tím dnemI ve kterém nastane Splnění obou následujících podmínek:

a) tato podepsaná smlouva bude doručena smluvní stranou, která smlouvu
podepsala jako poslední, druhé smluvní straně,

b) tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv.

Ve Zlíně dne: Ve Velkém Týnci dne: 15. 9. 2021

za objednatele Za Zhotovitele
Digitálně _

'JU Dr' podepsaIJUDr. Jan Datum-
2021 .09.1 5Josef ValentaJ0$ef Datum; Machovsk 08:34:01

Valenta 2021.09.20 I y +02ı00ı
08:32:37 +02'00

JUDr. Josef Valenta Jan Machovský
ředitel jednatel společnosti



PŘÍLOHA č. 1

I KE sMLouvĚ I o
o DoDAvcE A AKTUALIZAcı MAPocH PoDKLADu

č. V212021IZI1 2-SD
Č.sML. ZHOTOVITELE 2021 -0-024

Smluvní strany:

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: Machovský s.r.o.

sPEcıFıKAcE PŘEDMĚTU PLNÉNÍ

Předmětem plnění poskytnutí mapových dat včetně licenčních práv pro Zdravotnické
operační středisko, výjezdové Základny a sanitní vozidla zadavatele.

Zadavatel požaduje:
Mapy a databáze Zlínského kraje a oblasti, která se týká obslužnosti. Poskytnutí map a dat
včetně licence pro použití neomezeně v rámci vlastní organizace. Předání map realizační
firmě VÍTKOVICE IT SOLUTIONS as., která provede import do programů ZZS Zlín.

Rozsah aktualizací a licencí:
1) Databáze
- Data standardního místopisu čerpá ZZS automaticky z RÚIAN
- POI včetně čísel budov průmyslového areálu Svit (Baťovy Závody)

2) Aktualizace map
a) aktualizace Města Zlín

(1) ulice, adresy dle seznamu RÚIAN
(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, adresy dle seznamu RÚIAN
(2) ulice dle seznamu daného města
(3) všech částí města a okolí (celoplošné aktualizace)
(4) rozsáhlejší budovy a komplexy (supermarkety, marketyı SVIT atd.)
(5) hlavní instituce + POI

3] Seznam mapových vrstev a jejich pokrytí

a) podrobná mapa do úrovně adres a POI (cca 123500) Za území Zlínského kraje +
45 km

b) podrobná mapa cca 1: 5 OOO vč. čísel domů, oblast Zlínský kraj a doplňková
oblast včetně čísel rastrované do mapy

c) podrobná mapa cca 1:10 000, oblast Zlínský kraj a doplňková oblast
d) obecná mapa středního měřítka pro ČR 1:25 000, oblast Zlínský kraj a doplňková

oblast, turistické mapy a cyklotrasy
e) orientační mapa cca 1:50 000, celá Česká Republika
f) orientační mapa cca 1:100 000, celá Česká Republika
g) přehledná mapa cca 1:400 000I celá Česká Republika



4) Mapové podklady

a)

b)

0)
d)

e)

f)
9)

h)

i)
j)

Formát primárně ESRI TPK komprese JPEG či PNG32, případně
georeferencované rastry ve fGDB, PNG, JPEG, TIFF
vzhledem ke dvojímu rozsahu map (Zlínský kraj +45 km do 123500 a ČR do 1:25
000) je možné dodat dva samostatné balíčky dat
souřadnicový systém S-JTSK (EPSGZ5514)
součástí mapy budou popisy názvů prvků v mapě via mapy.cz (čísel domů, ulic,
obcí, silnic ...) a Symboly POI
standardní rozlišení rastru v nativním měřítku alespoň 96 DPI

POI (v mapě výše i jako seznam níže)
oblast- Zlínský kraj
formát CSV - UTF-8, Oddělovač středník, texty v uvozovkách, první řádek
hlavička, případné středníky a uvozovky v textu uvozené Zpětným Iomítkem
sloupce - souřadnice X/Y (Záporné S-JTSK EPSGZ5514), kód POI, kategorie POI,
subkategorie POI, název POI, kód RÚIAN části obce (povinný), kód RÚIAN
adresního místa (nepovinné)
včetně úplného CSV seznamu číselníku kategorií a subkategorií POI
umístění symbolu POI bude mimo to přímo součástí mapového pokladu ve shluku
u blízkých (1:5 000) a v detailu rozptýlené (1 :3500); symboly POI budou
dostatečně reprezentativní pro rozlišení typu POI a globálních obchodních Značek
via mapy.cz

5) Datové rozhraní pro implementaci map

a)

b)

0)

Data budou předávána formou zabezpečeněho FTP, či web uložiště (jako
Zaheslovaný archiv)
finálně jsou mapové podklady umístěny lokálně na jednotlivých Zařízeních s GIS
modulem (DISPEČER, PKV, MPKV) jako ESRI TPK. pro MPKV dochází ke
zjednodušení balíčku ESRI TPK (PNG8)
údaje o POI jsou pro zobrazení tolltipù načítány GISem dynamicky Z DB,
vektorové místopisné prvky Z lokální fGDB (aktualizaci DB a fGDB provádí firma
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS, as.)

Ve Zlíně dne: Ve Velkém Týnci dne: 15. 9. 2021
Za objednatele Za Zhotovitele

Digitáınë
JU Dr' podepsal JUDr.

Josef Valenta
Josef Datum:

20210920Valenta nflflxzınøzvøøv
JU Dr. Josef Valenta Jan Machovský
ředitel jednatel společnosti


