Číslo smlouvy objednatele: Oé^/T. o-í^^/^o
smlouvy zhotovitele: 18109
2fy

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dlezákonaC.89/2012 Sb.,občanskýzákoník, veznění pozdějších předpisů, (dále
jen "Občanský zákoník")
1. 1

Smluvní strany

Objednatel

město Beroun

se sídlem:

Husovo nám. 68, Beroun-Centmm, 266 Ol Beroun

IČO:
DIČ:
Osoba oprávněnajednat
ve věcech smluvních:

00 233 129
CZ00233129

RNDr JitkaCiroková- vedoucí odboruživotního prostředí

Městskéhoúřadu Beroun

Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:
bankovní spojení:

Komerční banka Beroun

číslo účtu:

182-326131/0100

Ing. Jan Marek

(dálejen "objednatel" nebo "smluvní strana")
a

Zhotovitel

HYDROSOFTVeleslavín s. r. o.

Sesídlem:

U sadu62/13, Veleslavín, 162 00Praha 6

IČO:
DIČ:

61061557
CZ61061557

Údajo zápisuveveřejném rejstříku: sp. zn. : C 43062vedenáu Městskéhosouduv Praze
Zastoupená jednatelem:

Ing. Petrem Hurychem

bankovní spojení:

ČSOB,a. s. Praha

číslo účtu:

162295091/0300

(dálejen "zhotovitel" nebo "smluvní strana")
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením

§ 2586a naši.Občanskéhozákoníku (dálejen "smlouva")

Smluvní strany, vědomysisvýchzávazkův tétosmlouvěobsažených a s úmyslem být
touto smlouvou vázány,dohodlysenanásledujícím znění smlouvy:'

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 18109

ČlánekI.
Předmět díla

Zhotovitel se touto smlouvou zavazujeprovéstna svůj náklada nebezpečí pro objednatele,
za podmínek níže uvedených dílo "Zpracování aktualizace digitálního povodňového
plánu města Beroun" (dále jen "dílo") a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit
za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v či. VI. této smlouvy. Dílo bude zpracováno
v rozsahudle přílohy l a 2 této smlouvy.
2. Realizacepředmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny objednatele, dáledle obecně

závaznýchprávních předpisů. PovodňovýplánměstaBerounbudeprostřednictvím POVÍŠ
(Povodňový informační systém) propojený s Povodňovým plánem obce s rozšířenou
působností Beroun a s Povodňovým plánem Středočeského kraje.
3. Zhotovitelprohlašuje, zeje vlastníkem autorskýchprávk aplikaciwebmap,kteráje klíčová
pro zpracování díla.

ČlánekII.
Práva a povinnosti zhotovitele
l. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednaném termínu, na svůj náklad a na svénebezpečí

a v souladu s touto smlouvou, pokyny objednatele a dohodami oprávněných zástupců
smluvních stran.

2. Zhotovitel je oprávněnpověřit provedením díla i jiné k tomu způsobilé osoby.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce budou vykonávat zaměstnanci
zhotovitele nebo subdodavatelůmající příslušnou kvalifikaci.
4. Zhotovitelj e povinenpři provádění díla postupovatv souladus obecnězávaznýmiprávními
předpisy.
5. Zhotovitel je vázánpísemnými pokyny objednatele. Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od
těchto pokynů objednatele jen, je-li to nezbytné v zájmu objednatele a nemůže-li včas
obdržet jeho souhlas a rozhodnutí nesnese odkladu. O skutečnostech, kdy se zhotovitel
odchýlí od písemných pokynů objednatele, je zhotovitel povinen objednatele písemně,
telefonicky nebo elektronickou formou informovat do pěti pracovních dnůode dne, kdy k
takovémuodchýlení došlo.
6. Zhotovitel neodpovídá za důsledkytoho, že informace, potřebné ke zhotovení díla, které
zajišťuje objednatel, budou nepřesné, neúplné či nepravdivé.
7. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré údajeposkytnuté objednatelem budou využity pouze pro
účely zpracování díla a tyto údaje anijejich části nebudou dáleposkytovány.

Číslosmlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 18109
ČlánekIII.
Práva a povinnosti objednatele

l. Objednatelsezavazujespolupracovatsezhotovitelemv rozsahunutnémk plněnípředmětu
této smlouvy o dílo a poskytnout zhotoviteli údaje a jemu dostupné podklady k plnění

předmětu smlouvy v rozsahupředmětu díla. Zejména'se zavazuje, že^zhotoviteli"předa

dostupná data z databází a datových skladů obce, licenční digitální geografická data a
fotodokumentaci související s povodněmi(historicképovodněapod. ).
2. Objednatel se zavazuje za řádné plnění dle této smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu
stanovenou touto smlouvou.

ČlánekIV.
Provádění dfla

l. Místem provádění díla je místo podnikání nebo pracoviště zhotovitele.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v místě podnikání nebo pracovišti
zhotovitele.

ČlánekV.
Termíny plnění a předání dfla

l. Prácebudouzahájenynabytím účinnostitéto smlouvy. Zhotovitel sezavazuje splnit celý
závazek z této smlouvy v termínu do 30. 4. 2019.

2. Termínem předání a převzetí předmětudíla serozumí den,kdyproběhneúspěšnéjednání o
předání a převzetí předmětu díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

3. Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele.

4. Dodržení termínu plnění zhotovitelemjezávislénaposkytnutí řádnésoučinnostizestrany
objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím řádné součinnosti není zhotovitel

v prodlení s plněním závazku.

ČlánekVI.
Cena díla

l. Cenadíla vymezeného v či. I. této smlouvy v souladu s nabídkou zhotovitele
Cena bez DPH:
DPH
Cena s DPH:

120 800, - Kč
25 368, - Kč
146 168, - Kč

Slovy: stočtyřicetšesttisícstošedesátosmkorunceských

čím:

Číslo smlouvy zhotovitele: 18109

Číslo smlouvy objednatele:

2. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené zhotovitelem k provedení díla dle
této smlouvy a v souvislosti s ní.
3. Stanovenoucenu díla lze měnitve výjimečnýchpřípadech na základěpísemně uzavřeného
dodatku ke smlouvě mezi smluvními stranami.

4. V případě vadnéhoplnění máobjednatelprávonaodstranění vady, nelze-lijinak, má právo
na slevu.

ČlánekVIL
Platební podmínky, fakturace
l. Cenadíla budeuhrazenave dvou splátkách:
k 15. 12. 2018 vyfakturuje zhotovitel částku 60 000 Kč bez DPH,
po dokončení a předání díla vyfaktumje zhotovitel částku60 800 Kč bezDPH.
2. Faktury dle tohoto článku smlouvy budou obsahovat náležitosti daňového dokladu
stanovenézákonemč. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné
nebo neúplné náležitosti či údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a

noválhůtasplatnosti začneplynout doručením opravenéfaktury objednateli.
4. Lhůta splatnosti faktury je 14 dní ode dne jejího prokazatelného doručení na podatelnu
objednatele.

5. Úhradafaktury může být pozastavenav případě, že zhotovitel opětovněpomší povinnosti
stanovené v článku II. této smlouvy.
6. V případě prodlení objednatele s proplacením faktur je zhotovitel oprávněn účtovat

objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení.

7. Cena díla je považovánaza uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny budou
peněžní prostředky v odpovídající hodnotě odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele.

ČlánekVlil.
Ukončení a předání předmětu díla

l. Dílo je provedeno,je-li dokončenoa předáno, v souladu s touto smlouvou.
2. Dílo budepředáno v 3xv tištěnépodoběa 3xnaflashdisku.Tištěnápodobabudezpracována
v rozsahuuvedenémv příloze 2 této smlouvy.
3. Zhotovitelje povinennejpozdějido 3 pracovních dnůpředem oznámitobjednateli, kdy bude
ukončenédílo nebojeho ukončenéčástipřipravené k předání a převzetí.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 18109

4. Objednatel převezme dokončené dílo a jeho částis výhradami, nebobezvýhrad. O průběhu
přejímacího řízení sepíše objednatel, zastoupený technickým zástupcem a zhotovitel
předávací protokol, ve kterém budemimo jinéuveden i soupis případných vad a nedodělků

s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen

uvést do protokolu svoje důvody, proč tak učinil.

5. Vadouseproúčelytétosmlouvyrozumí odchylkav kvalitě,rozsahuneboparametrechdíla,

vyžadovaných touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí neprovedení díla v celém rozsahu

předpokládanémtouto smlouvou.

6. Objednatel nabývávlastnicképrávok dílu předáním a převzetím díla.
ČlánekIX.
Záruční doba a odpovědnost za vady

l. Zhotovitelodpovídá zato,žedílo jeprovedenov souladus podmínkami stanovenýmitouto
smlouvou. Odpovědnost zavadydíla a poskytnutí zárukyzajakost díla seřídí § 2615 a naši.

v návaznosti na ustanovení § 2113 a naši. Občanského zákoníku

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí
poskytnutých objednatelem a zhotovitel, anipři vynaložení veškeré odborné péče,nemohl
zjistitjejichnevhodnost, anebonaněupozornil objednatele, a tennajejichpoužití trval.
3. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bezzbytečného odkladu
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnůpo obdržení reklamace sdělit objednateli,
v jakém tennínu začne s odstraňováním vad a nedodělků. Tato dobavšak nesmí být delší
než 15 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli
konkrétní termín odstranění vady. Tato doba však nesmí být delší, nežje pro odstranění
konkrétní vady technicky nezbytné.
5.

Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 4

tohoto článku je objednatel oprávněnnechatreklamovanou vaduodstranitjinou způsobilou

právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.
6.

DOJde;li v důsledku vadného provedení díla v průběhurealizace k navýšení investičních

nákladů, hradí tyto náklady zhotovitel.
7.

Záruční doba je 12 měsíců a počíná běžetpředáním díla objednateli. Tato záruční doba

senevztahujenapodkladydodanéobjednatelem a namateriálya podklady, nakteréjejich

zhotovitelé poskytují záruční dobu kratší. Na tyto podklady poskytne zhotovitel záruční

dobu dle záručních listů jednotlivých materiálů a podkladů. Zároveň se záruční doba

n?^ta^e na Pmběžněaktualizovaná data v editoru dat digitálního povodňového plánu
(dPP). Záruční dobazačíná běžetdnem předání a převzetí díla nebojeho uzavřených částí
objednatelem bez vad a nedodělků.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 18109

ČlánekX.
Sankční ujednání

l. Při prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu sjednanémv či. V. této smlouvy je
objednatel oprávněnpožadovatzaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3% ceny za každý
započatý den prodlení.

2. Při prodlení zhotovitele se započetím odstraňování reklamované vady v termínu dle či. IX.
odst. 4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
1.000,- Kč za každýi započatýtýden prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčenoprávo objednatelena náhraduškodyzpůsobenou
zhotovitelem porušením povinnosti z této smlouvy v rozsahu, ve kterém není kryta smluvní
pokutou.

ČlánekXI.
Vyšší moc

l. Pokud se splnění závazkuz této smlouvy stane nemožným v důsledkuzásahuvyšší moci,
strana, která se na zásahvyšší moci odvolává,požádádmhou stranu o úpravusmlouvy ve
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na
zásahvyšší moci odvolává,právo odstoupit od této smlouvy.
2. Pro účely této smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na
vůli smluvních stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a
odvrátit.

ČlánekXII.
Ukončení a odstoupení od smlouvy
l. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy nebo za
podmínek stanovenýchv následujících odstavcích tohoto článku.
2. Tuto smlouvu lze zrušit:

a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a
pohledávek;

b) odstoupením od smlouvy v případech uvedených v zákoněnebo v této smlouvě.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:
a) zhotovitel nezahájí provádění díla v termínu, v němžmělo dojít k započetí provádění
díla;
b) zhotovitelje v prodlení s prováděním díla v úplnémrozsahudle smlouvypo dobudelší
než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení
objednatele o takovémprodlení;
c) zhotovitel plní závazek založený touto smlouvou v přímém rozporu s pokyny
objednatele či platnými předpisy, kteréje povinen při plnění závazkuzaloženého touto
smlouvou dodržovat.

Číslo smlouvy objednatele:
4.

Číslo smlouvy zhotovitele: 18109

Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy bez předchozího oznámení
zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:

a) bude-li soudem namajetek zhotovitele prohlášen úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb.,
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;
b) vstoupí-li zhotovitel do likvidace;

c) zhotovitel převedl podnikčijehočást,jehož součástíjsouoprávnění a závazkyz této
smlouvy natřetí osobu,

d) pozbude-li zhotovitel jakékoliv oprávnění či způsobilostpro provádění činnosti, k níž
se zavazuje touto smlouvou.
5.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že

a) objednatel je v prodlení s placením ceny za dílo zhotoviteli dle této smlouvy a toto
prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení
písemného oznámení zhotovitele o takovém prodlení;

b) objednatel neposkytne zhotoviteli nezbytnou součinnost k provedení díla, přes
písemné upozornění.

6. Veškerápomšení povinností zhotovitele, kterámohoumít zanásledekodstoupení odtéto
smlouvy ze strany objednatele, se bez dalšího považují za závažnépochybení při plnění
smluvního vztahu.

7. Předčasné ukončení smlouvy nemávliv na ta právaa povinnosti smluvních stran, u nichž

z jejich povahy či kontextu této smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni
ukončení účinnosti smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti smlouvy.
8. Odstoupení musí býtučiněnopísemně s uvedením důvodůodstoupení.

9. Odstoupením setatosmlouvamší, a tos účinkykedni,kdypísemné oznámení o odstoupení
bylo domčeno druhé smluvní straně.

10. Ode dne doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli je zhotovitel povinen nepokračovat
v plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen včas upozornit
objednatele naopatření potřebná k tomu, aby sezabránilo vzniku škody hrozící objednateli
neposkytnutím plnění v rozsahu předpokládaném touto smlouvou.

ll. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy v důsledku jejího podstatného porušení
zhotovitelem dle tohoto článku, je oprávněn zadat splnění zbývající části závazku třetí
osobě.

12. Pro případ odstoupení od této smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany
dohodly nanásledujícím:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a část ceny odpovídající rozsahu
částečného provedení díla do dne odstoupení od smlouvy mu bude objednatelem
proplacena

b) zhotovitel provede "předání části díla" v souladu s příslušnými ustanoveními této
smlouvy.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 18109

ČlánekXIII.
Ostatní ujednání

l. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, kteréjim byly svěřeny
dmhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto
ujednáním není dotčenapovinnostobjednateleposkytovat informacev souladusezákonem
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infonnacím, ve znění pozdějších předpisů.
2. Nastanou-liu některéze smluvních stran skutečnosti bránící řádnémuplnění této smlouvy,
je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání
oprávněnýchzástupcůobou smluvních stran.
3. Zhotovitel prohlašuje, zeje oprávněnprovádět činnost, kteráje předmětem díla a je pro tuto
činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován.

4. Zhotovitel se zavazuje běhemplnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání předmětu
smlouvy objednateli) zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví
v souvislosti s plněním smlouvy.
5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákonač. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve
veřejné správěa o změněněkterýchzákonů(zákono finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné
v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
6. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon kontroly projektu všem tomu oprávněným
subjektům, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2001 Sb., o dani z přidané hodnoty).
7. Zhotovitel se zavazuje k uchovám účetních záznamůa všech dalších relevantních podkladů
souvisejících s dodávkou.

ČlánekXIV.
Vlastnické právo a užití díla

l. Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem
převzetí předmětu díla, autorská práva zhotovitele dle zákona č. 121/2000 Sb., právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon)ve znění pozdějších předpisů, nejsoutímto aktem dotčena.
2. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány,
zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich
zpětnémupřevzetí. Zhotovitelje objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch,
které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazkůz této smlouvy.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 18109

3. Vzhledem k té skutečnosti, že výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy může být
plnění, kterénaplňujeznakyautorskéhodíla dlezákonač. 121/2000Sb.,o právuautorském,
o právechsouvisejících s právemautorským a o změněněkterýchzákonů(autorský zákon)
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "autorské dílo"), smluvní strany se dohodly na
následujícím:

4. Zhotovitel prohlašuje, žebudenejpozdějike dnizahájení jakéhokoliužívání autorskéhodíla
objednatelem oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k
autorskému dílu a že má nebo bude mít nejpozději k uvedenému dni souhlas autorů k

uzavření následujících licenčních ujednání; toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů,

která by vytvořením autorského díla teprve vznikla. Pokud prohlášení dle předchozí věty
nebude moci být dodrženo z důvodu, že část autorského díla byla provedena
poddodavatelem zhotovitele, je zhotovitel povinen zajistit si od poddodavatele dostatečná
práva k poskytnutí licence a souvisejících oprávnění objednateli v souladu s ustanoveními

této smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí příslušné poddodávky; Zhotovitel poskytuje
objednateli (nabyvateli licence) nevypověditelné oprávnění ke všem v úvahupřicházejícím
způsobům užití autorského díla a bez jakéhokoliv omezení, známým ke dni uzavření
smlouvy, zejména ke způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb.,
o právuautorském, o právechsouvisejících s právemautorským a o změněněkterýchzákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména
pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití;

5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence zhotovitele,
respektive práv dle tohoto článku, je již zahrnuta ve smluvní celkové ceně za dílo podle či.
V. této smlouvy;

6. Zhotovitel poskytuje tuto licenci objednateli (nabyvateli licence) jakožto výhradní podle
ustanovení § 2360 odst. l občanskéhozákoníku. Zhotovitel je oprávněnk výkonu práva,ke
kterému udělil výhradní licenci objednateli, s výjimkou oprávnění udělit licenci či sublicenci
třetímu subjektu.

7. Objednatel (nabyvatel licence) není povinen licenci využít;
8. Licence a související oprávnění jsou objednateli poskytována s účinností ode dne dokončení

díla, resp. dokončení dílčích částí díla. Licence a ostatní oprávnění dle tohoto článku jsou
poskytovány nadobu neurčitou. Do doby poskytnutí licence je objednatel oprávněn autorské
dílo užívat pro účelyakceptace a ověření výsledku plnění.

9. Smluvní strany se dohodly, že ve vztahu k jejich licenčním ujednáním dle tohoto článkuje
vyloučeno použití ustanovení § 2364, § 2370, § 2378 a § 2382 občanského zákoníku.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 18109

10. Práva získaná v rámci plnění této smlouvy přechází i na případného právního nástupce
objednatele. Případná změnav osobězhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv
na oprávnění udělenáv rámcitéto smlouvy zhotovitelem objednateli.
11. Zhotovitel poskytne objednateli současně s licenčním oprávněním veškeré podklady a
informacepotřebné k výkonu licence.
12. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že při plnění předmětu této smlouvy žádným
způsobem neporušil ani nenarušil práva třetích osob, a to zejména práva autorská, a
zhotovitel odpovídá objednateli zaprávní vady a zavazuje se objednatele odškodnit v plném
rozsahu, uplatní-li třetí osoba úspěšně a oprávněně proti objednateli autorskoprávní nebo
jiný právní nárok,který vyplýváz právní vady poskytnutéhodíla.

ČlánekXV.
Závěrečnáustanovení

l. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

2. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje zaplnění podle této smlouvy
a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

3. Výrazům, které nejsou v této smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný
význam, jako je jim připisován jejími přílohami.
4. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této smlouvy se uplatní pro jejich
výklad obecnáinterpretační pravidla.
5. Pokud tato smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou
smluvní strany povinny respektovat znění Občanskéhozákoníku.
6. Veškeréspory, kterévzniknouze smlouvy nebo v souvislosti s ní, kterése nepodaří vyřešit
přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že objednatel, jako orgán územní
samosprávy,je povinenposkytovat informacevztahující se k jeho působnostidle zákonač.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infonnacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označovánzaobchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
a) město Beroun je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o
této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou
v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech,
nabídkách či jiných písemnostech),
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b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto

závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směhijícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami

oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti dnem zveřejněním v registru
smluv.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany objednatele.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákono registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Zaúčelem splnění
povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, zeji do registru smluv zašle
město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními
stranami.

Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna také na oficiálních
webových stránkách města Beroun (www. mesto-beroun. cz) a na profilu zadavatele, a to
včetně všech případných příloh a dodatků a bez časového omezení, s výjimkou informací,

které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup
k informacím.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby za stejných podmínek jako tato smlouva

byly na oficiálních webových stránkáchměsta Beroun (www. mesto-beroun. cz) zveřejněny
i veškeré faktury, které budou na základě této smlouvy vystaveny.
10. Tato smlouva je uzavírána na základězmocnění v ustanovení článku 13. 1. Vnitrní směrnice

pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2016, která byla schválena Zastupitelstvem města
Beroun usnesením č. 18/2016 ze dne 6. 4. 2016, ve znění dodatku č. l ze dne 29. 3. 2017.

Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky
podmiňující platnost tohoto právního jednání.
11. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí,

že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a
nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.

12. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných číslovaných
dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky nabývají
platnosti v den, kdy byly podepsány oběmasmluvními stranami a účinnostiv den, kdy byly
zveřejněny v registru smluv.
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13. Tato smlouvaje vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a
zhotovitel obdrží l vyhotovení.
14. Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
. Příloha č.l - Položkovýrozpočet
. Příloha č.2 - TechnickáspecifikacedPP

29-11-2018

V Berounědne.^fn. .^^

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

^.

r

RNDr. Jitka Ciroková

Ing. Petr Hurych, jednatel
Hydrosoft Veleslavín, s. r.o

vedoucí odbom životního prostředí
Městskéhoúřadu Beroun
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Příloha č. l smlouvy o provedení díla .. Zpracování aktualizace dieitálníhp
povodňovéhoplánu města Beroun" - položkový rozDočet

Digitální povodňový plán
Celkem bez DPH

Činnost

(Kč)

Aktualizace textové části dPP města Beroun (převod HaM 7 )
Aktualizace grafické části dPP města Beroun (data, definice mapového
projektu)

Konfiguracemapovéslužbypro využití s lokální aplikací AKIS
Licence synchronizačního nástroje syncfíle vč. jednoroční podpory
Konfiguracesynchronizační nástroje dPPměstaBeroun x POVÍŠ
v rámci lokální instalace Měú

3 pare výtisku aktuábiího PP města Beroun včetně USB
Celková nabídková cenabez DPH

40000
80000
40000
20000
5900
4900
10000
120 800,-
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Příloha č. 2 smlouvy o provedení díla "Zpracování aktualizace disitálního
povodňového plánu města Beroun"

Technická specifikace Díla
Způsob zpracování dPP

Nabízená aktualizace digitálního povodňového plánu (dále dPP) je aplikace kompatibilní
s aplikací digitálního povodňového plánu ČR a aplikací digitálního povodňového plánu
Středočeského kraje a ORP Beroun. Povodňový plán města Beroun bude prostřednictvím
databází POVÍŠ propojen s digitálním povodňovým plánem ORP Beroun a Středočeského
kraje.

Digitálním povodňovým plánem je rozuměna WWW aplikace, která se stává užitečným
pomocníkem při vlastním rozhodování a řešení jednotlivých povodňových situací. S využitím
jednotlivých nadstaveb dPP je pak možno využít i doprovodné fiinkce dPP jako například
aktualizace jednotlivých mapových vrstev generovaných z dPP nebo distribuce dPP na
samostatnémflashdisku(DVD)jednotlivým subjektům.
Uživatel přistupuje kinfonnacím v podobě HTML stránek prostřednictvím běžných
intemetových prohlížečů. Při práci s programem se poměrně snadno pohybuje mezi textovou
a mapovou částí, můžese v mapědotazovatnajednotlivéobjekty, a naopakz textu vyhledávat
objekty na mapě. Po mapě se uživatel může pohybovat jednoduchými nástroji, měnit měřítko,
posouvat, dotazovat se kurzorem najednotlivé objekty či na vybrané skupiny objektů.
Technologickézabezpečení systému
SWzabezpečení dPP
dPP je provozován pod operačním systémem Windows W7/W8/W10 a není sw náročný, pro
běh vlastní aplikace je potřeba pouze internetevy prohlížeč s podporou JÁVAscript. Vlastní
textové a databázové informace jsou koncipovány ve formě čistého html s využitím Jáva
Scriptů, mapová část pak v prostředí intemetového prohlížeče je zprostředkována lehkým
klientem, který je koncipován jako JÁVA skriptavá aplikace HV map. Součástí mapového
serveru je vnitřní vestavěný http server.

HW požadavky
HW požadavky v současné době s největší pravděpodobností splňuje většina kancelářských
stanic či notebooků. Samozřejmě platí, že čím výkonnější stanici či notebook použijeme, tím
bude i práce s aplikací rychlejší a komfortnější.
Disitální povodňový plán bude aktualizován v následujícím rozsahu:
.

Aktualizace textové části dPP - převod do stávající verze redakčního systému Help and
Manuál (převod z verze 4 do verze 7) v textu budou zahrnuty všechny změny v POVÍŠ od
r. 2011

.

Aktualizacetextovéčástidle podkladůobjednatele
.

AktualizacedatabázePOVÍŠ (PK, organizace, sdílené databázePOVÍŠ)

.

Zapracování nově vystavěné PPO do textové i databázové části POVÍŠ
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Komplexní revize textu dPP města Beroun

Aktualizace grafickéčásti,uvedení do souladus dPP ČR
Aktualizace intranetové a intemetové aplikace

Zprovoznění intranetové a intemetové aplikace na doméně stredocesky. dppcr. cz
Zpracování distribučního USB

Zpracování tištěnéhovýstupu

Předpokládaný rozsah dPP

Rozsah povodňového plánu obce bude kopírovat strukturu a datové naplnění plánu dle TNV
752931 Povodňové plány a Metodického pokynu MŽP.
Aktualizace dPP

Aktualizace dat v průběhu zpracování bude rozdělena na několik celků s odlišnou periodou
aktualizace. Aktualizace složení povodňových komisí budev editoru datprováděnaminimálně

čtvrtletně případně průběžně. V případě potřeby bude provedena aktualizace povodňových
komisí před obdobím a v období zvýšeného povodňového nebezpečí (např. při jarním tání, po
výstraze CHMU na bouřky s přívalovými dešti, dlouhotrvající a vydatné deště).
Neprodleně při zjištění změny dat se provede v průběhu zpracování i změna záznamu v dPP,

což se týká rovněž údajůvkládaných do Editoru dat dPP - např. doplnění nově stanovených
záplavových území a z toho vyplývající aktualizace ohrožených objektů atd. V případě zjištění
změn u dalších objektů dPP bude provedena aktualizace zpracovatelem v co nejkratším
termínu. U dat uvedených v Editoru dat se využije jeho funkce a po vložení těchto dat do
Editoru bude po exportu dat z editoru provedena aktualizace dPP.

Aktualizace datpo zpracování a předání díla není součástí této smlouvy.
Publikování dPP

Elektronická verze dPP obce bude poskytnuta na flashdisku povodňové komisi. Tuto verzi lze

bezplatně šířit dalším složkám IZS. Rastrová data ČÚZKbudou na přenosných médiích
šifrována do rastrového formátu HRR - neveřejný 64bit pyramidový formát. Vybraná
vektorová data budou šifrována do formátu WMA, což je také neveřejný 64bit pyramidový
vektorový formát.

Odkaz na veřejně přístupný digitální povodňový plán se zapíše do evidenčního listu

povodňového plánu a bude zpřístupněn v dPP ČR.
Rozsah tištěnéverze dPP
Titulní list
Věcnáčást

Organizační část

Grafická část- přehled mapových kompozic elektronické verze dPP
Přílohy
Adresář dPP (výstup POVÍŠ)
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Skolení a metodika

Po zpracování dPP bude provedeno školení všech uživatelů tzn. zaškolení v práci s dPP a
systémem POVÍŠ. Dále bude u vybranýchpracovníků provedeno školení v práci s editorem
dat dPP.
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