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Smluvní strany 

1. Moravskoslezský kraj 
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava 
zastoupen: ing. Tomáš Kotyza 

Cx 

it »J4). ' 

IC: 
DIC: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

70890692 
CZ70890692 
Česká spořitelna, a. s. 
200184-1650676349/0800 

(dáíe Jen „objednatel") 

2. T-MAPY spol. s r.o. 
se sídiem: 
zastoupena: 
IC: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Špitálská 150/10, 500 03 Hradec Králové 
Ing. Jiřím Bradáčem, jednatelem 
47451084 
CZ47451084 
ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové 
8688743/0300 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 9307 

(dále jen „zhotovitel") 

Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"); práva a 
povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský 
zákon"). 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čí. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně 
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 
dodatek. 



3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; je-li zhotovitel plátcem DPH, musí být nový účet 
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

ČÁSTB 

SMLOUVA O DÍLO 

I. 
Předmět a účel smlouvy, vymezení pojmů 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele zhotovení díla 
„Nástroje pro správu územně analytických podkladů", včetně zhotovení 
portálového řešení (dále jen „dílo"), které zjednoduší tvorbu a správu územně analytických 
podkladů (dále též „ÚAP") na území Moravskoslezského kraje, dle podmínek stanovených 
touto smlouvou. 

2. Bližší specifikace díla je uvedena v Technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy, a která je nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Součásti díla je také: 
a) Zajištění veškerých prací a služeb nezbytných pro řádné a úplné zprovoznění díla. 
b) Zhotovení provozní dokumentace uvedené v Technické specifikaci. 
c) Poskytnutí práva užít veškerý software (licence), který je součástí díla, dle podmínek 

stanovených touto smlouvou. 

4. Pro účeíy této smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím vymezení pojmů: 
a) Pod pojmem realizační fáze díla (implementace) se rozumí provádění díla po dobu jeho 

zkoušení a odlaďování. Realizační fáze je ukončena předáním díla zhotovitelem 
objednateii k akceptačním testům dle písm. b) tohoto odst. smlouvy. 

b) Pod pojmem akceptační testy se rozumí proces předávání a přebírání díla, který 
započne ukončením realizační fáze dle předchozího písmena tohoto odst. smlouvy. 
V rámci akceptačních testů bude objednatel zkoušet funkcionalitu díla. Úspěšné 
provedení akceptačních testů je nezbytnou podmínkou pro předání díla objednatelem. 

c) Pod pojmem ostrý provoz se rozumí bezchybné fungování díla po úspěšném ukončení 
akceptačních testů dle předchozího písmene této smlouvy. Ostrý provoz tak bude 
probíhat pouze po řádném předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které 
proběhne po úspěšném provedení akceptačních testů. 

d) Pod pojmem update se rozumí taková verze díla, u které se oproti předcházející verzi 
díla mění jeho funkčnost, a to na základě změny jakékoliv skutečnosti, podle které byla 
celá funkčnost tohoto díla vytvořena, ale nemění se struktura dat datového fondu, se 
kterým tato verze díla pracuje. V případě, že změna funkčnosti tohoto díla byla 
provedena pouze na základě legislativních změn, je nová verze tohoto díla jeho 
"legislativním updatem". 



e) Pod pojmem upgrade se rozumí taková verze díla, u které se oproti předcházející verzi 
tohoto díla mění jeho funkčnost, a to na základě změny jakékoliv skutečnosti, podle 
které byla celá funkčnost díla vytvořena, a zároveň se mění struktura vět datového 
fondu, se kterým tato verze díla pracuje. V případě, že změna funkčnosti tohoto díla 
a změna struktury dat datového fondu, se kterým dílo pracuje, byla provedena pouze 
na základě legislativních změn, je nová verze tohoto díla jeho "legislativním upgradem". 

5. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré vlastnosti díla, včetně jeho update, legislativních 
update a legislativních upgrade budou po celou dobu účinnosti této smlouvy odpovídat 
obecně platným právním předpisům ČR. 

6. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle části 
B čl. I I této smlouvy. 

7. Účelem této smlouvy je zlepšení tvorby a správy ÚAP na území Moravskoslezského kraje. 

II. 
Cena za dílo 

1. Cena za dílo činí: 
bez DPH 312.000,- Kč (slovy: třistadvanácttisíc korun českých) 
DPH ve výši 21 % 65.520,- Kč (slovy: šedesátpěttisícpětsetdvacet korun českých) 
včetně DPH 377.520,- Kč (slovy: třistasedmdesátsedmtisícpětsetdvacet korun 
českých) 

Podrobný rozpis ceny za dílo je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. 

2. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, t j . cenu díla včetně 
instalačních prací, provedení zkoušky funkčnosti, odměny za poskytnutí licencí apod. Cena 
za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit. 

3. Zhotovitel, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je 
zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se 
dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě 
uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými 
právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislostí 
s tím vznikla. 

I I I . 
Místo a doba plnění, předání díla 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo v místě plnění, kterým je budova 
Krajského úřadu Moravskosiezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, Část služeb, 
jejichž poskytování je nezbytné pro funkčnost díla a jejichž rozsah bude s odkazem 
na bezpečnostní politiku objednatele předem písemně odsouhlasen objednatelem, je 
zhotovitel oprávněn poskytovat dálkovou formou z prostor zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě čtyř měsíců ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy a to následovně: 
a) Realizační fázi díla (implementaci) začne provádět ode dne nabytí účinnosti této 

smiouvy. Realizační fáze díla konči ve smyslu části B čl. I odst. 4 písm. a) této smlouvy 
předáním díla zhotovitelem objednateli k provedení akceptačních testů. 



b) Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli po realizační fázi, za účelem provedení 
akceptačních testů, nejméně tři týdny před uplynutím lhůty pro provedení díla dle odst. 
2 tohoto článku smlouvy. 

c) S ostrým provozem díla lze započít nejpozději v poslední den lhůty pro provedení díla. 
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že ostrý provoz díla je možné započít 
ve smyslu části B čl. I odst. 4 písm. c) této smiouvy pouze po řádném převzetí díla 
objednatelem postupem uvedeným v následujícím odstavci této smlouvy, 

3. Smluvní strany se dohodly, že převzetí díla objednatelem je možné pouze po úspěšném 
provedení akceptačních testů. Převzetím díla objednatelem dle předchozí věty tak započne 
ostrý provoz díla. O předání díla vyhotoví zhotovitel předávací protokol, jehož přílohou 
budou přehledy všech provedených prací a dodávek. Objednatel se zavazuje dílo převzít v 
případě, že bude řádně dokončeno a předáno v souladu se smlouvou, bez vad a nedodělků. 

4. Předávací protokol dle předchozího odstavce musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 
a) číslo předávacího protokolu a datum, 
b) číslo smlouvy, datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, 
c) přesná specifikace předávaného díla nebo jeho části, 
d) datum zahájení a dokončení prací a dodávek v realizační fázi díla, 
e) podrobné vymezení rozsahu provedených prací a dodávek, 
f) prohlášení objednatele o tom, zda proběhly akceptační testy úspěšně či nikoli, 
g) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejíme, podpis oprávněné osoby 

zhotovitele a objednatele, 
h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která předávací protokol vystavila, včetně 

kontaktního telefonu a e-mailu. 

5. Podmínkou pro převzetí díla objednatelem je úspěšné provedení akceptačních testů 
a odstranění případných vad zjištěných u těchto akceptačních testů zhotovitelem. 

6. Ostrý provoz bude probíhat od okamžiku převzetí díla objednatelem (po úspěšném 
provedení akceptačních testů) bez vad a nedodělků dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatei není povinen dílo převzít, pokud vykazuje vady či 
nedodělky. Objednatel uvede skutečnost, zda dílo přebírá či nikoli v předávacím protokolu. 

8. Pokud objednatel dílo nepřevezme z důvodů jeho vad či nedodělků, je povinen tyto vady 
či nedodělky specifikovat a tuto specifikaci předat zhotoviteli. Specifikace vad a nedodělků 
vyhotovená objednatelem se tímto stane přílohou a nedílnou součástí předávacího 
protokolu. K vypracování specifikace vad a nedodělků je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli součinnost. 

9. Předávací protokol bude doručen doporučené prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb, datovou schránkou nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti 
písemnému potvrzení. 

10. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. 

IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smiuvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zjistí-li zhotovitel při plnění předmětu této smlouvy skryté překážky bránící řádnému 
provedení předmětu plnění, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout 
další postup. 



3. Zhotovitel je zejména povinen: 
a) Provést dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů odpovídajících právním 

předpisům a technickým normám ČR. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Dílo 
musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci 
vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

b) Řídit se při provádění díla pokyny objednatele. 
c) Respektovat Provozní řád objektu budovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, se 

kterým bude včas objednatelem seznámen. 
d) Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitei 

neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu 
k nápravě; neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit. 

e) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady. 
f) Postupovat při provádění díla s odbornou péčí, 
g) Dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí a environmentáíní politiky objednatele, se 
kterou bude včas objednatelem seznámen. 

4. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitei je povinen 
s objednatelem konzultovat postup prací na díle a objednatel je oprávněn se vyjadřovat 
k návrhům na další postup zhotovitele, bude-li to nezbytné pro řádné zhotovení díla. 

5. Objednatel umožní Zhotoviteli zabezpečený vzdálený přístup do své datové sítě z IP adresy 
Zhotovitele protokolem TCP/IP za účelem plnění této Smlouvy a monitorování provozu, a 
to neprodleně po účinnosti této Smlouvy, 

6. Zhotovitel odpovídá za to, že dokumenty a soubory dat, které v rámci plnění předmětu 
smlouvy předal objednateii: 
• jsou autorizovanými kopiemi originálů příslušných dokumentů a souborů dat 

zhotovitele, 
» neobsahují žádné infiltrační prostředky, 
• má práva k jejich šíření, instalaci, konfiguraci a správě, která mu umožňují s nimi 

nakládat a dále je poskytovat tak, jak je sjednáno v této smlouvě. 

7. Zjistí-li zhotovitel při plnění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 
to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

8. Zhotovitei je povinen zajistit, že veškeré vlastností díla, včetně jeho update, legislativních 
update a legislativních upgrade budou po celou dobu účinnosti této Smlouvy odpovídat 
obecně platným právním předpisům ČR. 

V. 
Vlastnické právo k předmětu díla, licence a podmínky užití díla 

1. Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla, přechází na objednatele dnem 
protokolárního převzetí díla objednatelem. 

2. V případě, že při plnění této smlouvy vznikne dílo, které je chráněno předpisy o duševním 
vlastnictví (např. dokumentace jako dílo autorské apod.), vzniká objednateli právo toto dílo 
užívat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, ke kterému bylo vytvořeno, a to po dobu 
neomezenou. 



3. Zhotovitel poskytuje objednateli a objednatel přijímá nevýhradní oprávnění k užití díla, 
včetně jeho aktualizací zejména podle vývoje právní úpravy, a to v rozsahu nezbytném pro 
řádné užívání díla objednatelem a jím určenými osobami. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že počet uživatelů díla není omezen. Zhotovitei je tak povinen 
v případě potřeby zajistit multilicence pro neomezený počet uživatelů ke všem dodaným SW 
technologiím. 

5. Objednatel je oprávněn modifikovat dílo v rámci realizace jeho rozhraní také jinými, jím 
provozovanými softwarovými produkty. 

6. Dojde-li v rámci pinění předmětu smlouvy k pořízení databáze, je objednatel od okamžiku 
pořízení databáze oprávněn databázi užívat. 

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu 
vlastnictví, včetně práv autorských zahrnutých k autorským dílům, jež jsou zahrnuty v díle, 
a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem, včetně 
zajištění souhlasů s autory děl v souladu s autorským zákonem. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že prováděním plnění dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně do 
autorských práv třetí osoby. Odpovědnost za neoprávněný zásah do autorských i jiných 
práv třetích osob nese výlučně zhotovitel. 

VI. 
Platební a fakturační podmínky 

1. Úhrada ceny za dílo bude provedena jednorázově po provedení díla (viz část B čl. I I I odst 3 
této smlouvy). Zálohové platby nebudou poskytovány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového 
dokladu (dále jen „faktura"). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy 
pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) evidenční číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 132/2017), IČ 

objednatele, 
b) předmět smlouvy a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz 

na evidenční číslo uzavřené smlouvy), 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v části A čl. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti informovat objednatele), 

d) číslo a datum podpisu předávacího protokolu dle části B čl. I I I odst. 3 a 4 této smlouvy 
odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran (předávací protokol bude přílohou 
faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního 

telefonu a emailu, 
g) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (tj. odbor informatiky). 

3. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
objednateli. Faktura bude doručena doporučené prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb, datovou schránkou nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti 
písemnému potvrzení. Zhotovitei je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den 
následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost a 
objednateli v důsledku toho vznikne škoda, bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu 
v plném rozsahu uhradit. 



4. Přílohou faktury bude klasifikace pořízeného majetku na základě této smlouvy za účelem 
evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, klasifikace CZ-CPA a CZ-CC. 

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury 
objednateli. 

6. Všechny částky poukazované v Kč vzájemně smluvními stranami na základě této smlouvy 
musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených 
s převodem na jejich účty. 

7. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradiv termínu 
splatnosti této faktury stanoveném dle smiouvy přímo na osobní depozitní účet zhotoviteíe 
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 
a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 

plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 

daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH". 

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, t j . po datu 
splatnosti této daně. 

ČÁSTC 

Předmět 

1. Předmětem této části smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele servisní a 
technickou podporu díla (dále také „TP") a závazek objednatele za provedené práce 
platit sjednanou cenu. 

2. Servisní a technickou podporou se rozumí: 
• Průběžné provádění inovace díla. Výsledkem inovace díla budou nové verze díla, a to 

buď jako: 
- update a upgrade, vzniklé samostatnou, změnou právních předpisů a požadavky 

objednatele nevynucenou, inovační činností zhotoviteíe, 
nebo jako 
- legislativní update a upgrade, vynucené změnou právních předpisů. 

• Distribuce inovovaného díla za účelem legislativního update nebo upgrade bude 
provedena před termínem účinnosti změn příslušných právních předpisů. 

• Provádění obecných změn díla v důsledku vývoje HW a SW prostředků. 
• Distribuce nových verzí díla zpřístupněním pokynů k jejich elektronickému stažení 

objednatelem z datového úložiště zhotovitele. 



• Služba HoMine formou telefonické podpory pro zaměstnance objednatele pro řešení
technických problémů, poradenství a konzultace.

« Služba HelpDesk/ServiceDesk pro zaměstnance objednatele pro hlášení závad dle
jednotlivých kategorií, řešení technických problémů, poradenství a konzultace.

3. Ke každé inovované verzi díla, včetně update a upgrade, a legislativního update a upgrade,
je zhotovitel povinen dodat seznam změn a úprav v elektronické formě, které byly
provedeny v inovované verzi. Budouli inovované verze obsahovat modifikovanou
funkčnost oproti předchozí verzi, potom budou tyto verze zhotovitelem distribuovány spolu
s náležitou dokumentací a aktualizovanou uživatelskou příručkou v elektronické podobě.

4. Objednatel je v rámci provozu díla oprávněn provádět změny HW aSW, nastavení
a konfigurace HW aSW, ato tak, aby byi zabezpečen chod díla a související infrastruktury.
Objednatei je povinen zhotovitele informovat o provedených změnách HW aSW, jakož io
změnách nastavení akonfigurace HW aSW, ato formou záznamu.

Záznam díe předchozí věty bude vždy obsahovat alespoň pořadové číslo, datum vyhotovení
záznamu, datum podpisu záznamu zástupci objednatele, jakož ispecifikaci změny HW a
SW azměny nastavení akonfigurace HW aSW, která byla provedena. Záznam pak bude
objednatelem zaslán na email zhotovitele:

5. Na práva a povinnosti smiuvních stran se přiměřeně použijí ustanovení části Bči. IV této
smlouvy.

II.
Místo a doba plnění

1. Servisní a technická podpora dle této smlouvy bude zhotovitelem prováděna po dobu
60 měsíců, s tím že tato doba je rozdělena na pět 12 ti měsíčních období (dále jen
„příslušné období"), a to ode dne, kdy bude dílo dle části Btéto smlouvy řádně předáno
objednateli, tj. po úspěšném započetí ostrého provozu,

2. Servisní a technická podpora bude prováděna dle požadavku objednatele. Zhotovitel se
zavazuje zahájit poskytování servisní či technické podpory nejpozději do 4 hodin od předání
nebo zaslání požadavku kjejímu provedení zhotoviteli.

3. Požadavek na provedení servisní činnosti bude ohlašován:

1. telefonicky na telefonní číslo: 498 511 111

2. emailem na emailovou adresu: pa

III.
Cena

1. Podrobný rozpis ceny za servisní a technickou podporu je uveden v tabulce Bpřílohy č. 2
této smlouvy.

2. Smiuvní strany se dohodly, že v prvním roce provozu díla bude TP (technická podpora) dle
části Ctéto smlouvy poskytována zhotovitelem bezúplatně (viz řádek 1tabulky B přílohy
č. 2 této smlouvy).

3. Cena za servisní a technickou podporu během prvních 5let ostrého provozu (viz řádek 3
tabulky Bpřílohy č. 2této smlouvy) činí:

bez DPH 440.000, Kč (slovy: čtyřistačtyřicettisíc korun českých)

DPH ve výši 21 % 92.400, Kč (slovy: devadesátdvatisícčtyřista korun českých)

včetně DPH 532.400, Kč (slovy: pětsettřicetdvatisícčtyřista korun českých)



4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je 
zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se 
dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě 
uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými 
právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti 
s tím vznikla. 

5. Smluvní strany se dále dohodly, že cenu servisní a technické podpory die tabulky B přílohy 
č. 2 pro příslušné období, po které je poskytována, je zhotovitel oprávněn navýšit 
o hodnotu meziroční inflace spotřebitelských cen, kterou pro předchozí kalendářní rok 
stanoví Český statistický úřad, avšak nejdříve po 24 měsících poskytování servisní 
a technické podpory, a to za předpokladu, že meziroční inflace bude za příslušný předchozí 
rok vyšší než 1,5 %. Ceny navýšené o tuto meziroční inflaci jsou cenami pro daný 
kalendářní rok nejvýše přípustné a v průběhu daného roku ve vztahu k inflačnímu 
navyšování neměnné. O provedeném navýšení cen je zhotovitel povinen objednatele 
písemně informovat. Písemná informace musí být podepsána oprávněnou osobou 
zhotovitele a musí obsahovat dotčený kalendářní rok, původní výši cen, použitou míru 
inflace a nově stanovené ceny dle jednotlivých položek. Bude-li chybně uveden kalendářní 
rok, chybně uvedeny ceny původní, chybně stanovena míra inflace nebo chybně proveden 
výpočet nových cen, nemusí objednatel nově stanovené ceny akceptovat, a to až do zaslání 
nové bezchybné písemné informace o navýšení cen. Písemná informace s náležitostmi dle 
tohoto odstavce smiouvy je nezbytnou podmínkou k uplatnění cen navýšených dle tohoto 
odstavce smiouvy. 

IV. 
Platební a fakturační podmínky 

1. Cena za servisní a technickou podporu bude uhrazena jednorázově na začátku každého 
příslušného období, po které má být dle části C čl. I I odst. 1 této smiouvy servisní 
a technická podpora prováděna. 

2. Pro další platební a fakturační podmínky se přiměřeně použije část B čl. VI této smlouvy. 

ČÁSTD 

I . 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po 
převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projevi-
li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo bylo 
vadné již pří převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka") ve 
smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to po dobu od dne převzetí díla 
dle části B čl. I I I odst. 2 této smlouvy do ukončení poskytování TP dle části C čl. I I odst. 1 
této smlouvy (dále též „záruční doba"). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla 
objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně 
užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad 
v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy. 



4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou
zhotovitelem odstraněny bezplatně.

5. Veškeré vady díla je objednatei povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. telefonicky nebo emailem),
obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla
oznamovat na;

• Telefonicky: 498 511 111

• email: p

» do datové schránky: cmz7hm3

6. Objednatel má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; jeli vadné
plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby
plnění má objednatel.

7. Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat v místech instalace díla, tj. u objednatele.
V případě výměny nebo opravy vservisním středisku zhotovitele, nebo autorizovaném,
servisním středisku výrobce zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného díla od
kupujícího do servisu adopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět k objednateli.

8. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak, bude probíhat
odstranění vad u objednatele, přičemž zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady
nejpozději ve lhůtě do 8 hodin od nahlášení vady objednatelem. Počátkem lhůty
pro zahájení odstranění vady je okamžik nahlášení vady objednatelem, avšak pouze
za podmínky, že objednatei nahlásil vadu v pracovní den v době od 8:00 do 16:00 hodin.
V případě, že objednatel vadu nahlásí v jiné době, než v době uvedené v předchozí větě,
má se za to, že objednatel nahlásil vadu nejbližšího následujícího pracovního dne v8:00
hodin. Lhůta pro zahájení odstranění vady zhotoviteli běží pouze v pracovní dny od 8:00
do 16:00 hodin. Běh lhůty pro zahájení odstranění vady se staví po dobu, která nespadá
do časového vymezení běhu této lhůty, dle předchozí věty. Nezapočneli zhotovitel
s odstraňováním vad ve stanovené lhůtě, má objednatel právo zajistit odstranění vad jinou
osobou a zhotovitel je povinen tyto nákiady uhradit. Pokud zhotovitei prokáže, že za vady
neodpovídá, budou mu vynaložené náklady proplaceny objednatelem. Zhotovitel je
povinen odstranit vadu nejpozději do tří pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem,
pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. Ukáželi se vada jako
neodstranitelná, je zhotovitel povinen dodat objednateli nejpozději do deseti pracovních
dnů od tohoto zjištění náhradní plnění.

9. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateii předá písemným protokolem.

10. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 24 měsíců.

11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to
v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv
z vadného plnění.

12. Zhotovitei ručí za kvalitu jím provedených činností dle části Ctéto smiouvy po dobu
24 měsíců ode dne jejich předání objednateii.

II.
Ochrana důvěrných informací

1. Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy související se smluvními
stranami, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a se kterými se smluvní strany
seznámí při realizaci předmětu smlouvy nebo v souvislosti stouto smlouvou, se považují
za důvěrné informace.
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2. Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani 
nevyužije pro sebe nebo pro jinou osobu. Zavazuje se zachovat je v přísné tajnosti a sdělit 
je výlučně těm svým zaměstnancům nebo subdodavatelům, kteří jsou pověřeni plněním 
smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu 
seznámit. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené 
informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost. 

3. Povinnost plnit ustanovení tohoto článku smiouvy ohledně důvěrných informací se 
nevztahuje na informace, které: 
a) mohou být zveřejněny bez porušení této smlouvy, 
b) byly písemným souhlasem obou smluvních stran zproštěny těchto omezení, 
c) jsou známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem porušení povinnosti jedné 

ze smluvních stran, 
d) příjemce je zná dříve, než je sdělí smluvní strana, 
e) jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem 

na základě zákona, popřípadě, jejichž uveřejnění je stanoveno zákonem, 
f) smiuvní strana sdělí osobě vázané zákonnou povinnosti mlčenlivosti (např. advokátovi 

nebo daňovému poradci) za účeiem uplatňování svých práv. 

4. Povinnost ochrany důvěrných informací trvá bez ohledu na ukončení účinnosti této 
smlouvy. 

I I I . 
Odpovědnost za škodu 

i . Zhotovitel bude povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla z důvodů na straně zhotovitele nebo jako důsledek porušení jeho zákonných 
povinností či povinností dle této smlouvy. 

IV. 
Sankce 

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH dle části B či. I I odst. 1 této smlouvy, a to za každý 
započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v části D čl. I odst. 9 této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny za dílo bez DPH dle 
části B čl. I I odst. 1 této smlouvy, a to za každou započatou hodinu prodlení, není-li jinými 
ustanoveními této smlouvy výslovně uvedeno jinak. 

3. Pokud zhotovitel nezahájí servisní činnost ve lhůtě dle části C čl. I I odst. 2 této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny za dílo bez DPH dle 
časti B čl. I I odst. 1 této smlouvy, a to za každou započatou hodinu prodlení. 

4. Pokud zhotovitel nezačne s odstraňováním vad v termínu dle části D čl. I odst. 8 této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny za dílo 
bez DPH dle části B čl. I I odst. 1 této smlouvy, a to za každou započatou hodinu prodlení. 

5. V případě porušení povinností zhotovitele uvedených v části B čl. IV (resp. části C čl. I odst. 
5) této smlouvy, je zhotovitei povinen zaplatit objednateli smiuvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ, není-li jinými ustanoveními této smlouvy výslovně uvedeno 
jinak. 
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6. V případě porušení povinnosti k ochraně důvěrných informací díe části D čl. I I odst. 1 až 4 
této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ. 

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo dle části B nebo ceny za TP dle části C této 
smlouvy sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními 
předpisy. 

8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. 

V. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká: 
a) dohodou smluvních stran; 
b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
• neprovedení díla v době plnění dle části B čl. I I I odst. 1 této smiouvy, 
• neprovedení servisní a technické podpory die části C této smlouvy ve stanovených 

termínech, 
» nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem, které 

se týkají provádění díla, 
• nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění, 
• neuhrazení ceny za dílo či servisní a technickou podporu objednatelem po druhé 

výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat 
dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a) byío-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Odstoupení od této smlouvy musí být písemně oznámeno druhé smiuvní straně a je účinné 
dnem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně. 

4. Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok oprávněné strany na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škody. 

5. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v části C vztahující se k poskytování 
servisní a technické podpory bez uvedení důvodů. Vypovědět smlouvu je objednatel 
oprávněn vždy k poslednímu dni posledního měsíce příslušného období, ve kterém je 
servisní a technická podpora prováděna, a to prostřednictvím písemné výpovědi. 
Objednatel je povinen výpověď podat k poštovní přepravě, či zaslat datovou schránkou 
nejméně jeden měsíc před dnem, ke kterému hodlá tuto smlouvu vypovědět. 

6. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů". 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smiouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, 
kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně. 
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2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran,
a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí straně.

4. Tato smiouva je vyhotovena v 6stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatei obdrží
5 a zhotovitel 1 její stejnopis.

5. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných
dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskosiezského kraje, je
li zhotovitel fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna po anonymízaci provedené
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., oochraně osobních údajů ao změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
provede uveřejnění v souiadu se zákonem Moravskoslezský kraj.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

• Příloha č. 1 Technická specifikace

• Příloha č. 2  Rozpis ceny

8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatei souhlas rady kraje udělený usnesením č. 18/1506
ze dne 8. 8. 2017.

V Ostravě dne V Praze dne fif.JP. ^17

za objednatele

ng. lornas
sl krajského íífřSéJ

za zhotovitele
Ing. Jiří Bradáč

jednatel

sr.o,
pobočka Praha (5)

Brabcova 1!59'2, !4 7 0 0 Praha 4
tel.. 241i 52 989, Fax: 2414 3 3 872
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Seznam zkratek a pojmů 
AGS - ArcGIS for Server, serverová technologie společnosti Esri 
ArcGIS - programová produktové řada společnosti Esri 
ArcGIS for Server - serverová technologie společnosti Esri 
DBPÚÚ - Databáze pasportu údajů o území 
Datový model ÚAP - datový model ÚAP&ÚP od společnosti T-MAPY spol. s r.o. 
Esri - Environmental Systém Research Institute (výrobce SW produktů ArcGIS) 
GIS - Geografický informační systém 
HW - hardware, technické vybavení 
KÚ - Krajský úřad 
Metadata - strukturovaná data o datech 
Metis5 - metainformační systém společnosti T-MAPY spol. s r.o. pro správu metadat 
MSK - Moravskoslezský kraj 
OS - operační systém 
ORP - obce s rozšířenou působností 
Plnička RÚIAN/ISKN - programový produkt společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 
Portál ÚAP - portálové řešení nástrojů pro správu územně analytických podkladů 
SDM - správa datových modelů 
SW - software, programové vybavení 
T-WIST, T-MapServer, T-WIST REN - programové produkty společnosti T-MAPY spol. s r.o. 
ÚAP - územně analytické podklady 
ZÚR - zásady územního rozvoje 

1 Obecné požadavky na řešení (obecné požadavky na funkcionalitu) díla 

Pro tvorbu a následnou údržbu ÚAP je zapotřebí dodat objednateli „Nástroje pro správu 
územně analytických podkladů", t j. jednotné portálové řešení (dále jen „Portál ÚAP"), 
které zjednoduší a zefektivní tvorbu a správu ÚAP na území MSK a zároveň bude uživatelsky 
dostupné všem dotčeným subjektům a bude splňovat všechny požadavky pro správu 
a distribuci dat ÚAP, které jsou uvedeny v této technické specifikaci. Dotčenými subjekty je 
jak široká veřejnost, které může do ÚAP nahlížet, tak uživatelé, kteří mohou z portálu ŮAP 
stahovat data, ovšem pouze se souhlasem oprávněných osob pověřených objednatelem, 

Výstupem bude aplikační řešení Portálu ÚAP se všemi jeho potřebnými aplikačními moduly, 
datovým skladem respektujícím používaný Datový model ÚAP, integrovanými komponentami 
a funkcionalitami společně zajišťující funkční celek. 

Požadované řešení bude obsahovat vstupní webové uživatelské rozhraní, aplikační portál 
umožňující vlastní správu obsahu objednatelem a integrací ostatních komponent řešení. Portál 
bude umožňovat definici uživatelů a jejich oprávnění, dále propojení s agendovými, 
metainformačními a mapovými aplikacemi. V rámci Portálu ÚAP budou implementovány 
komponenty zajišťující aktualizaci a výdej dat ÚAP, případně výdej daiších podkladových dat. 

2 Aktuální stav ÚAP MSK 

V současné době má KÚ MSK pořízenou licenci na užití Datového mode/u ÚAP společnosti 
T-MAPY spol. s r.o., aktuálně ve verzi 3.4, kterou mají k dispozici i ORP na území MSK, Data 
ÚAP jsou průběžně vedena a spravována v Esri souborové geodatabázi ve struktuře Datového 
modelu UAP 3.4 pomocí desktopového programového vybavení ArcGIS for Desktop. Pro 
Datový model ÚAP je se společností T-MAPY spol. s r.o. uzavřena technická podpora, včetně 
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služby poskytující aplikační podporu ke Správě datových modelů pro potřebu kraje i ORP 
na území MSK. 

Správa datových modelů je webová aplikace pro práci s datovými modely. Aplikace je 
zprovozněna na externím serveru společnosti T-MAPY spol. s r.o. a práva k přístupu do této 
aplikace mají všichni pořizovatele UAP na území MSK (tj. ORP pro obce ve svém správním 
obvode a KU pro území Moravskosiezského kraje). Aplikace eviduje jevy územního plánování 
(ÚAP, územní plány) včetně jejich popisů, souvisejících právních předpisů, atributů a domén, 
přičemž jednotlivé jevy jsou tříděny dle fyzické struktury Datového modelu ÚAP 3.4 pro GIS 
(ArcGIS)ř a CAD (MicroStation). Aplikace SDM spravuje společné jádro (CORE) Datového 
modelu ÚAP 3.4, které může být doplňováno přírůstky (DELTA), které vycházejí ze specifických 
podmínek uživatelů (pořizovatelů ÚAP). Aplikace SDM s verzí Datového modelu ÚAP 3.4 je 
volně dostupná na adrese http://sdm.tmapv.cz/sdm2 (je potřeba pouze registrace). 

Dalším používaným aplikačním vybavením je vlastní řešení Databáze pasportu údajů 
o i/ze/n/(DBPÚU) určené pro evidenci a správu vlastních a přijatých pasportu. Aplikace je 
zprovozněna na stávající technické infrastruktuře KÚ MSK. Nabízí uživatelům tvorbu nových 
pasportu, aktualizaci a_ tvorbu vzorových pasportu, přiřazení poskytnutých pasportu k jevům 
díe Datového modelu ÚAP 3.4 a k jevům definovaným v příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále umožňuje publikování pasportu 
(tj. odeslání pasportu pořizovatelům ÚAP), vyhledávání v pasportech a export pasportu do 
formátů PDF a XML. Aplikace automaticky přiřazuje ke každému pasportu jednoznačný 
identifikátor v podobě šestnáctimístného číselného kódu, pomocí kterého je možné zajistit 
provázání na data v databázi ÚAP MSK. Také umožňuje ukládání dat ve formátu XML. 

3 Technologická a technická architektura GIS KÚ MSK 

Pro realizaci a provoz Portálu ÚAP budou dostupné níže uvedené programové a technické 
prostředky a technologie využívané k provozu a správě GIS KÚ MSK. 

Objednatel dlouhodobě a systematicky buduje svůj geografický informační systém (GIS) 
na nosné platformě Esri. Tato platforma je pro potřeby GIS MSK kontinuálně budována 
a rozvíjena od vzniku krajů a v souladu s Úvodní studií GIS krajů, pořízenou v letech 
2002/2003, a v souladu se strategií KÚ MSK na období 2015-2020 a plněním akčního plánu. 

Objednatel v současnosti disponuje serverovou a desktopovou technologií, která umožňuje 
svou funkcionalitou systémové zajištění velké části požadovaného řešení. Z hlediska 
hospodárnosti a koncepčního uvažování objednatel předpokládá t a požaduje maximální 
nasazení stávajících pořízených technologií při realizací řešení Portálu ÚAP. Předmětem veřejné 
zakázky není dodávka uceleného GIS organizace pro oblast ÚAP, ale dodávka dílčích nástrojů 
a komponent integrovaných do stávajícího GIS organizace. To zajistí významné zefektivnění 
vedení a následné distribuce ÚAP s možností následného rozvoje dalších potřebných 
funkcionalit dodaného řešení. 

KÚ MSK v rámci svého GIS provozuje tyto serverové a desktopové produkty: 

Od společnosti Esri: 
• ArcGIS for Server 10.4.1 Enterprise for Microsoft .NET Framework - Standard 
• ArcIMS 10 
• ArcSDE 10.1 (Oracle l i g Standard Edition) 
• ArcGIS for Desktop 10.4.1 (plovoucí licence: Advanced - 1 licence, Standard - 3 licence, 

Basic- 7 licencí; extenze: Spatial Analyst - 1 licence, 3D Analyst - 1 licence, Network 
Analyst - 1 licence, Pubiisher - 1 licence, Data Interoperability - 1 iicence) 

Od společnosti Latitude Geographics: 
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• Geocortex Essentials 4.6 (Viewer for HTML5 2.7.1) 
» Geocortex Insight 

Objednatel má k těmto produktům zajištěnu technickou podporu. Na nosné platformě Esri je 
v rámci GIS organizace využívána široká škála vlastních aplikací spravovaných prostřednictvím 
mapového redakčního systému Geocortex Essentials. 

Specifikace serverové technologie využívané na KÚ MSK, provozované 
na virtuálních serverech: 

Virtuální server s OS Microsoft Windows Server 2008 Standard 
• ArcGIS for Server 10.4.1 
• ArcGIS Image Extension for Server 

Virtuální server s OS Oracle Linux Server 6.2 
• ArcSDE 10.1 
• Oracle l i g Standard Edition 

Virtuální server s OS Windows Server 2012 R2 Standard 
• Geocortex Essentials 
• HS (provoz webových aplikací) 

Virtuální server s OS Windows Server 2012 R2 Standard 
• PostgreSQL 9,4 + PostGIS 
• Geocortex Insight 
• Plnička RÚIAN/ISKN 

Virtuální server s OS Windows Server 2008 Standard 
• ArcGIS for Desktop 

Virtuální server s OS Linux Red Hat 5.5 fwebovv server intranet) 
• Apache 2 s hypertextovým preprocessorem PHP 5 
• T-WIST (T-MapServer, T-WIST REN) + mapové a databázové aplikace 

Virtuální server s OS Linux Red Hat 5.5 fwebovv server internet/proxy server) 
• Apache 2 s hypertextovým preprocessorem PHP 5 
• T-WIST (T-MapServer) + mapové a databázové aplikace 
• Metis5 - metainformační systém 

Uvedené virtuální servery jsou HW škálovatelné a je možné je využít v rámci řešení. Podmínkou 
jejich využití je zachování funkčnosti stávajících aplikací, tzn. výkon serveru/aplikací může být 
omezen, ale funkcionalita musí být zachována. Pokud stávající servery nebudou pro 
požadované řešení dostačující, bude poskytnut k dispozici samostatný virtuální server die 
zhotovitelem specifikovaných požadavků. 

Metainformační systém 

Pro správu metadat je na KÚ MSK využíván SW produkt metis5 od společnosti T-MAPY spol. 
s r.o., provozovaný na výše uvedeném (webovém) serveru technické infrastruktury KÚ MSK. 
Jedná se o webovou aplikaci od společnosti T-MAPY spol. s r.o., která je provozována 
na serveru technické infrastruktury KÚ MSK s OS Linux Red Hat. V aplikaci jsou spravována 
metadata v souladu s českým národním metadatovým profilem. Metis5 respektuje standardy 
ISO 19115, ISO 19119 a ISO 19139 využívající XML strukturu pro zápis metadatových 
záznamů. Metis5 umožňuje tvorbu nových metadatových záznamů, editaci, vyhledávání 
a prohlížení stávajících metadatových záznamů. 

Součástí aplikace je metadatový katalog založený na standardu OGC CSW 2.0.2, pomocí 
kterého je možné metadatové záznamy poskytovat jiným katalogům. Metis5 umožňuje 
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publikování metadatových záznamů na Národní portál INSPIRE. Aplikace umožňuje definovat 
uživatelské role. 

Aplikace je kompatibilní s ArcGIS for Desktop, kdy metadatové záznamy je možné publikovat 
z ArcCataiog a prohlížet v ArcMap. Je také možná integrace s ArcGIS API for JavaScript. Pro 
komunikaci s ostatními aplikacemi je systém vybavený rozhraním REST API. 

4 Portál ÚAP 

Portál ÚAP bude tvořen dvěma základními částmi, datovým skladem a vlastním aplikačním 
prostředím, které bude tvořeno aplikačním mapovým serverem a aplikačními moduly. 

4.1 Datový sklad 

Datový sklad bude zahrnovat úložiště všech grafických a popisných dat zpřístupněných v rámci 
Portálu ÚAP: 
• Data údajů o území v nativních formátech poskytnutá poskytovateli údajů o území, popř. 

vytvořená pořizovateli ÚAP (včetně pasportu údajů o území) 
• Vektorová Databáze ÚAP MSK, která sdružuje všechny jevy ÚAP v jednotném Datovém 

modelu ÚAP 3.4 
• Výsledné ÚAP ORP, ÚAP MSK a ZÚR MSK v rastrovém formátu 
• Ostatní podkladová data 

4.1.1 Souborové úložiště dat 

V souborovém úložišti dat jsou ukládaná data a informace od poskytovatelů údajů o území 
v nativních formátech (grafická vektorová a rastrová data, popisné informace, popř. pasporty) 
a jsou uložena v dílčích částech souborového úložiště. Rastrová data využívána prostřednictvím 
Portálu ÚAP, a to výkresy ÚAP ORP, ÚAP MSK a další podklady jsou ze souborového úložiště 
publikována prostřednictvím technologie ArcGIS for Server jako mapové služby (dlaždice). 

4.1.2 Databáze ÚAP 

V Databází ÚAP budou uložena vektorová data zpracovávaná pro tvorbu ÚAP v Datovém 
modelu ÚAP 3.4. Do Databáze ÚAP se budou zapracovávat data od poskytovatelů údajů 
o území a dále data zpracovaná pořizovateli ÚAP (např. hodnoty v území, záměry apod.). 
Databáze ÚAP bude uložena v provozované relační databázi ORACLE l i g Standard Edition, 
prostřednictvím aplikačního řešení ArcSDE. Tímto bude zajištěna podmínka pro načítání, 
zobrazování a správu dat z databáze ÚAP prostřednictvím klienta ArcGIS for Desktop. 

Pro strukturu ukládání dat v Databázi ÚAP bude použít Datový model ÚAP 3.4, ve kterém jsou 
data ÚAP MSK průběžně vedena. 

Pořizovatelům ÚAP (MSK, ORP) budou přidělena práva ke vkládání dat pro rozsah území na 
základě územní působnosti konkrétního pořizovatele. Vkládání dat bude zajišťováno procesem 
importního nástroje. 

4.1.3 Datový model ÚAP&ÚP 3.4 

Objednatel má zpracována data ÚAP MSK v Datovém modelu ÚAP verze 3.4 dodaného 
společností T-MAPY spol. s r.o., včetně grafické symbologie jevů ÚAP v prostředí 
programového vybavení ArcGIS for Desktop, Tento stav požaduje objednatel zachovat. 

Specifikaci Datového modelu ÚAP 3.4 může objednatel na základě smluv Moravskoslezského 
kraje se společností T-MAPY spoí. s r.o,, poskytnout i uchazečům o veřejnou zakázku 



v digitální formě, na základě předávacího protokolu, a to výhradně za účelem zpracování 
nabídky této veřejné zakázky. 

4.2 Aplikační prostředí Portálu ÚAP 

Aplikační část Portálu ÚAP bude tvořena webovým uživatelským rozhraním, aplikačním 
mapovým serverem a vzájemně propojenými jednotlivými částmi vlastního aplikačního řešení. 
Tyto části budou ve výsledku tvořit jako celek Portál ÚAP, který musí obsahovat následující 
funkcionality: 

• řízení přístupových práv, 
• mapový klient (mapové aplikace, mapové siužby), 
• import dat, 
• řízený výdej dat, 
• evidence pasportu, 
• metainformační systém. 

4.2.1 Uživatelské rozhraní 

Uživatelské rozhraní Portálu ÚAP bude disponovat snadným ovládáním, sloužící jako vstupní 
brána k jednotlivým komponentám a funkcím. Uživatelský přístup bude umožňovat dva režimy. 
Zabezpečený pro uživatele s oprávněným přístupem a nezabezpečený pro veřejné užití. 
Uživatelé s přidělenými přihlašovacími údaji budou mít po přihlášení na základě definovaných 
oprávnění možnost využít přidělené funkcionality. 

Vzhled portálu a úvodní grafické uživatelské rozhraní bude zhotovitelem stylisticky upraveno 
podie Manuálu jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje. 

4.2.2 Aplikační mapový server 

Objednatel z důvodu požadavku na zajištění kompatibility řešení a ochrany provedených 
investic požaduje pro tvorbu Portálu ÚAP využití objednatelem již provozované technologie 
Esri, t r n serverové části ArcGIS for Server, která bude jádrem aplikačního mapového serveru 
Portálu ÚAP. Aplikační mapový server bude propojen na všechny aplikační moduly dostupné v 
Portálu ÚAP pracující s geografickými daty. Tento aplikační server bude zajišťovat potřebnou 
funkcionalitu pro požadované řešení, zejména z hlediska publikace dat. 

4.2.3 Řízení přístupových práv 

Jedná se o administrační nástroj pro definování přístupových práv a uživatelských rolí 
k jednotlivým funkcionalitám a datům Portálu ÚAP. Musí obsahovat nástroje pro vytváření 
uživatelských účtů a rolí. Přístupová práva Portálu ÚAP budou v režimu provozu řízena 
prostřednictvím administrátora. V modulu budou definovány minimálně následující uživatelské 
role (profily): 

» Administrátor projektu 
• Pořizovatel ÚAP MSK 
• Pořizovatel ÚAP ORP 
• Projektant 
• Veřejnost (neautentifikovaný přístup) 

Administrátorem bude osoba či osoby pověřené objednatelem. Administrátor bude mít 
možnost definovat uživatelské role. K jednotlivým uživatelským rolím bude moci přidělovat 
práva přístupů k jednotlivým aplikačním částem a procesům (funkcionalitám) dostupných 
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prostřednictvím aplikační části řešení, přístupům do datového skladu, respektive importům 
a výdejům dat. 

4.2.4 Mapový klient (mapové aplikace, mapové služby) 

Webový mapový klient bude sloužit k zobrazování mapových kompozic a práci s mapovými 
službami. Základní funkcí mapového klienta je zobrazování dat jevů ÚAP. 

Objednatel z důvodu požadavku na zajištění kompatibility řešení a ochrany provedených 
investic předpokládá využití objednatelem již provozované technologie Geocortex Essentials. 
Za tímto účelem je zhotovitei povinen poskytnout objednateii součinnost na úrovni zpracování 
mapových projektů, jejich optimalizace, kartografické reprezentace a publikování 
požadovaných mapových služeb prostřednictvím Esri technologie ArcGIS for Server. 
Na základě těchto služeb budou již samotným objednatelem zpracovány mapové aplikace, 
které budou začleněny do Portálu ÚAP. 

Zpracování mapových aplikací není součástí dodávky. Ty budou zpracovány objednatelem 
v aplikačním prostředí mapového administrátorského a vývojového prostředí Geocortex 
Essentials na základě součinnosti se zhotovitelem. 

4.2.5 Evidence pasportu 

Pro evidenci a správu pasportu požaduje objednatel dodat aplikační řešení zhotovitele, které 
nahradí stávající aplikační řešení DBPÚU objednatele, které je popsáno v kapitole 2. 

Nové aplikační řešení evidence a správy pasportu bude pro jednotlivé záznamy o pasportech 
obsahovat minimálně následující údaje^ Název pořizovatele ÚAP, Jednoznačný identifikátor 
pasportu, Název pasportu, Název a IČO poskytovatele údajů o území, Datum vystavení 
pasportu, Datum potvrzení správnosti a Platnost pasportu. Dále bude vyžadována 
pro jednotlivé záznamy funkcionalita: možnost vložení Pasportu údaje o území ve formátu PDF 
jako přílohy a evidence editace vloženého záznamu. 

Řešení evidence pasportu bude provázáno s aplikační částí mapového klienta. Po dotázání na 
vybraný jev ÚAP v mapové aplikaci bude uživatel odkázán do evidence pasportu, kde bude 
možné zobrazit odpovídající pasport ve formátu PDF. Provázání na data v Databázi ÚAP bude 
zajištěno prostřednictvím jednoznačného identifikátoru automaticky přiřazeného každému 
pasportu v evidenci pasportu. Jednoznačný identifikátor bude obsažen v importovaných 
datech jako atributová položka PASPORTJD. 

Zhotovitel v rámci otestování funkčnosti nového aplikačního řešení evidence^ pasportu 
zapracuje pět nových pasportu od následujících poskytovatelů údajů q území; ČEZ, a. s.; 
innogy Česká republika a.s.; Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; ČEPS, a.s.; Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR. Zhotovíte! v rámci plnění dodávky nebude zapracovávat žádné 
další nové pasporty do evidence pasportu. Zhotovitel bude v rámci dodávky povinen 
poskytnout nutnou součinnost objednateli k hromadnému převodu dat do nového řešení. 

4.2.6 Import dat 
Aplikační část řešení umožňující automatické importování zpracovaných dat pořizovateli ÚAP 
do jednotné Databáze ÚAP MSK. Importovaná data mohou být zpracována pořizovateli íokálně 
mimo prostředí Portálu ÚAP, ale ve stejném Datovém modelu ÚAP. 

Procesně se jedná o vzdálenou formu editace dat, která bude probíhat vkládáním vzdáleně 
zpracovaných dat z nativního formátu do Datového modelu ÚAP 3.4 a jejich následným 
importem do viastní Databáze ÚAP. Zpracovaná data od poskytovatelů údajů o území budou 
nahrávána ve formátu ZIP a budou obsahovat atributovou položku PASPORTJD. Soubor 
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ve formátu ZIP bude obsahovat Esri souborovou geodatabázi nebo datovou sadu 
ve formátu SHP. 

Správnost importovaných dat bude v rámci schvalovacího procesu kontrolovat automatický 
kontrolní nástroj: 
• Kontrola geometrie 
• Kontrola správnosti názvů vrstev podle Datového modelu ÚAP 3.4 
• Kontrola existence povinných atributových položek (JEVJD, STAV_ID, ENTTTAJD, 

METAJD, PASPORTJD, VYHLJD, PORIZJD) 
• Kontrola naplněnosti povinných atributových položek (JEVJD, STAVJD, METAJD, 

PASPORTJD, VYHLJD - pouze jevy ZÚR) 
• Kontrola oprávnění k editací 
• Výpočet a kontrola hodnot atributové položky ENTITAJD 
• Výpočet hodnot atributové položky VYHLJD (mimo jevy ZÚR) 
• Výpočet hodnot atributové položky NAZEVJEVU 
• Kontrola hodnot atributové položky PORIZJD 
• Kontrola hodnot atributových položek podle domén definovaných v Datovém modelu 

ÚAP 3.4 
• Prostorová kontrola dat 

Výsledkem bude záznam o průběhu kontroiy importovaných dat. Pokud bude kontrola dat 
neúspěšná, bude záznam kontroly obsahovat jednoznačné identifikátory problémových prvků. 
Po opravě a opětovném nahrání dat bude automatický kontrolní proces zopakován. Pokud 
bude kontrola dat úspěšná, budou data vložena do Databáze ÚAP. Při vkládání nových dat do 
Databáze ÚAP se bude nahrazovat jen část Databáze ÚAP, tzn. vymazání původních dat za 
správníúzemí ORP a nahrazení nově zpracovanými daty. V rámci importu dat do Datového 
skladu ÚAP bude zajištěnoverzování a historizace dat (tzn., bude zajištěno zálohování jak nově 
vložených dat v Databází ÚAP, tak i původně nahrazených dat). Pořizovatele ÚAP z ORP budou 
mít možnost importovat data k jevům ÚAP pro své správní území ORP neomezeně, resp. se 
schvalovacím workflow také za hranicemi svého správního území, ale pouze s možností 
nahrazování vlastních editovaných dat vybraných jevů ÚAP. 

Aplikace bude sledovat a evidovat statistiky importovaných dat: 
• Počet prvků před kontrolou 
• Počet prvků po kontrole 
• Počet prvků před vložení do Databáze ÚAP 
» Počet prvků po vložení do Databáze ÚAP 
Zhotovitel v rámci otestování funkčnosti jesení importu dat zapracuje data od následujících 
pěti poskytovatelů údajů o území: ČEZ, a. s.; innogy Česká republika a.s.; Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s.; ČEPS, a.s.; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 

4.2.7 Řízený výdej dat 

Aplikační část řešení umožní na základě požadavku uživatele stažení požadovaných dat 
z Datového skladu MSK pro vybrané území a v požadovaném datovém formátu. 

Aplikace bude sloužit pro výdej dat z Datového skladu MSK. Registrovaným uživatelům bude 
umožněno stažení výdejních datových sad: 
• Data z Databáze ÚAP (vektorová data) 
• Výsledné ÚAP ORP, ÚAP MSK, ZÚR MSK (rastrová data) 
• Časová řada leteckých snímků MSK 
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• Katastrální mapy 
• Další výdejní sady definované objednatelem 

Ve výdejním modulu bude umožněno pro výdej dat z Datového skladu MSK definování 
následujících uživatelských požadavků: 
» Rozsah správního území 

o Výběr územně správní jednotky (katastrální území, obce, ORP, kraj) 
o Výběr definovaným polygonem (ohradou) v mapě 
o Výběr mapového listu 

» Datové sady 
• Formát dat: 

o Vektorové formáty (SHP, FGDB, DGN, DXF, DWG) 
o Rastrové formáty (JPG, PNG, TIFF, GeoTIFF) 

• Zdůvodnění výdeje dat 

Administrátor bude mít možnost definovat vlastní výdejní datové sady, formáty exportovaných 
dat a velikosti obalových zón exportovaných dat. 

Požadavek na vydání dat bude vygenerován po odeslání uživatelem definovaných kritérií. 
O žádosti bude schvalující výdejních sad informován automaticky vygenerovaným e-mailem 
s oznámenírn o novém požadavku na výdej dat. Po schválení požadavku objednatelem nebo v 
případě dat ÚAP i příslušným ORP bude automaticky vygenerován datový balíček ve formátu 
ZIP, který si bude moci uživatel stáhnout. O této skutečnosti bude uživatel informován 
automaticky zaslaným e-mailem s oznámením o možnosti stažení požadovaných dat. 

Možnost stažení pro vybrané uživatele bude neomezená, pro ostatní bude omezeno předem 
definovaným časovým intervalem. Uživatelská práva jsou popsána v kapitole Řízení 
přístupových práv. Veškeré výdeje dat budou sledovány a evidovány. 

4.2.8 Metainformační systém 

Pro evidenci a správu metadat vztahujících se k Portálu ÚAP bude využívána aplikace 
metainformační systém metis5, která je aktuálně využívána na KU MSK. Aplikace 
metainformačního systému metis5 je popsána v kapitole 3. 

4.3 Provozní dokumentace 

Součásti plnění dle této Smlouvy bude zpracování „Provozní dokumentace", která bude 
splňovat požadavky zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, 
ve znění pozdějších předpisů. Obsahem dokumentace bude zejména: 
• Bezpečnostní dokumentace 
o Systémová příručka (administrátorská příručka) 
• Uživatelská příručka 

Dokumentace bude také obsahovat podrobný popis implementace, plán záloh a obnovy 
systému. Tento popis bude součástí Systémové příručky. Uživatelská příručka bude obsahovat 
popis práce s celým řešením Portálu UAP. Veškerá dokumentace bude předána jak v tištěné, 
tak i v elektronické podobě (vždy v jednom vyhotovení). Dodaná dokumentace bude v českém 
jazyce a bude také dostupná digitálně prostřednictvím Portálu ÚAP. 
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Příloha Č. 2 - Rozpis ceny 

Tabulka A - Cena za dodané dílo 

^><C 
Celková cena Díla 

Cena bez 
DPH v Kč 

312.000 

DPH 21 % 
v Kč 

65.520 

Cena včetně 
DPH v Kč 

377.520 

Tabulka B - Cena za poskytnutí TP (1. rok technické podpory bude dodán zdarma) 

Cena bez 
DPH v Kč 

DPH 21 % 
v Kč 

Cena včetně 
DPH v Kč 

ř.l TP za první 12 ti měsíční 
období provozu díla <V 0,- 0,-

ř.2 

TP za jedno 12 ti měsíční 
období provozu díla ve 
druhém, třetím, čtvrtém a 
pátém roce provozu díla 

110.000 23.100 133.100 

ř.3 

Celková cena TP za 
prvních 5 (pět) 12 ti 
měsíčních období provozu 
díla celkem (tj. součet 
řádku jedna a 
čtyřnásobku řádku dvě) 

440.000 92.400 532.400 
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