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MĚSTO PROSTĚJOV
Rada města Prostějova
                                                           
SMĚRNICE č.  8/2002
                           
o využívání, poskytování a ochraně údajů 
Městského informačního systému Prostějova


Článek 1 
Obecná ustanovení

1.	Tato směrnice upravuje podmínky  využívání, poskytování a úhrady za využívání některých údajů, které tvoří součást  Městského informačního systému Prostějova. 

2.	Tato směrnice dále upravuje ochranu těchto údajů  před jejich neoprávněným použitím nebo zneužitím, případně poškozením.

3.	Tato směrnice dále upravuje působnost při rozhodování o prodeji těchto údajů a bezplatném užívání (výpůjčce) těchto údajů. 

Článek 2 
Městský informační systém

1.	Město Prostějov vytváří Městský informační systém Prostějova. Městským informačním systémem Prostějova (dále jen ”MIS”) se rozumí samostatný funkční celek sestávající z jednotlivých datových podsystémů, který zabezpečuje cílevědomé a systematické získávání, zpracování a zpřístupňování informací. MIS podporuje a usnadňuje výkon samostatné a přenesené působnosti města, včetně vlastního řízení a správy města Prostějova.

2.	Provozovatelem MIS je město Prostějov.

3.	Správcem MIS je Oddělení automatizace informačních systémů MěÚ v Prostějově, které technicky zabezpečuje získávání údajů MIS, provoz MIS, poskytování datových souborů a evidenci účastníků, uživatelů a dalších příjemců dat MIS.

4.	Uživatelem MIS jsou jednotlivá pracoviště zaměstnavatele města Prostějova a zaměstnanci města zařazeni do MěÚ v Prostějově, případně orgánů města Prostějova, kteří jsou oprávněni v návaznosti na okruh činností spadajících do jejich kompetence využívat jednotlivé podsystémy MIS (dále též jen ”určení zaměstnanci města”). Pracovní funkce a pracovní místa, s jejichž výkonem je spojeno oprávnění využívat jednotlivé podsystémy MIS, určuje starosta města na návrh tajemníka MěÚ. 

Článek 3
Ochrana údajů MIS

1.	Určení zaměstnanci města jsou oprávněni využívat údaje MIS pouze k výkonu své pracovní činnosti v souladu s pracovní náplní a jsou povinni zajistit ochranu datové základny MIS před neoprávněným užitím třetími osobami nebo před zneužitím, případně poškozením údajů MIS. 

2.	Informační základna MIS je předmětem obchodního tajemství a určení zaměstnanci města mají povinnost mlčenlivosti o informacích získaných z MIS po dobu trvání pracovního poměru k městu Prostějovu i po jeho skončení, s výjimkou užití informací podle odstavce 1. Tato povinnost platí i pro ostatní zaměstnance města zařazené do MěÚ a jiné osoby, které se v rámci své veřejné či jiné funkce nebo při plnění jiných úkolů pro město Prostějov dostanou do styku s informacemi tvořícími datovou základnu MIS. 

3.	Poskytování dat z MIS obsahujících osobní údaje se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně      osobních údajů a o změně některých zákonů. Zaměstnanci města Prostějova nesmí data zpřístupnit jiným zaměstnancům města (s výjimkou určených zaměstnanců) ani třetím osobám, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, nebo je využít pro sebe. Ustanovení odstavce 2 platí obdobně. 

4.	Z MIS lze poskytovat údaje třetím osobám pouze v rozsahu a za podmínek stanovených touto směrnicí.


           Článek 4 
Geografický informační systém

1.	Poskytovat data třetím osobám lze pouze z Geografického informačního systému (dále jen "GIS"), který je podsystémem MIS. Z GIS mohou být poskytovány tyto vybrané údaje: 
a)	grafická data z digitální technické mapy města,
b)	grafická data z digitálních katastrálních map, případně 
c)	další grafická data v majetku města.

2.	Účastníkem GIS je fyzická nebo právnická osoba, která se podílí na tvorbě a aktualizaci datové základny GIS,  zejména  právnické osoby, které spravují nebo provozují sítě technického vybavení na území města Prostějova. 

3.	Účastníkem GIS je také právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela s městem Prostějovem jako zadavatelem smlouvu k provedení veřejné zakázky. Tomuto účastníkovi GIS jsou poskytovány vybrané údaje pro plnění veřejné zakázky zadávané městem Prostějovem na dobu nezbytnou pro plnění veřejné zakázky. Po provedení veřejné zakázky je účastník GIS povinen dočasně poskytnuté údaje včetně všech kopií zlikvidovat. 

4.	Účastníkem GIS je také příslušná vysoká škola v ČR, která pro město Prostějov bezúplatně zpracovává sjednanou dokumentaci v rámci seminárních prací svých studentů. Tomuto  účastníkovi GIS je možno na základě smluvního vztahu poskytovat na dobu určitou vybrané údaje  za podmínky, že se smluvně zaváže respektovat pravidla Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o ochraně těchto údajů a po uplynutí sjednané doby dočasně poskytnuté údaje včetně všech kopií zlikviduje. Účastník GIS je registrován u správce MIS .

5.	Dalším příjemcem dat GIS se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které jsou údaje GIS, s výjimkou dat katastru nemovitostí, poskytnuty k jinému účelu, než který je uveden v odstavci  2 až 4. Dalšímu příjemci dat GIS je možno na základě smluvního vztahu poskytovat vybrané údaje  za podmínky, že se smluvně zaváže respektovat pravidla Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o ochraně těchto údajů. 


Článek 5
Poskytování údajů z GIS

1.	Údaje GIS lze poskytnout nebo zpřístupnit k výkonu pracovní činnosti pouze těm uživatelům MIS, jejichž oprávnění nakládat s údaji GIS vyplývá z jejich pracovní náplně a svěřené pravomoci.

2.	Účastníkům GIS lze údaje GIS poskytnout v rozsahu, který je nezbytně nutný k realizaci zakázky zadávané městem Prostějovem.

3.	Účastníkům GIS uvedeným v článku 4 odst. 2 jsou poskytovány údaje GIS v plném rozsahu, účastníci MIS tyto údaje sdílí s provozovatelem MIS.

4.	Dalším příjemcům MIS jsou poskytovány údaje GIS v rozsahu, v jakém požádají a zaplatí úhradu dle článku 6 odst. 5. 

5.	Údaje GIS poskytuje účastníkům a dalším příjemcům dat GIS jménem provozovatele výhradně správce MIS na základě Smlouvy o poskytování a využívání údajů  GIS, uzavřené mezi příslušným odborem MěÚ a účastníkem GIS nebo dalším příjemcem dat GIS. Pokud mají být se souhlasem katastrálního úřadu poskytnuty údaje katastru nemovitostí v GIS třetím osobám (viz článek 7 odst. 2 této směrnice), uzavírá smlouvu o poskytování a využívání údajů GIS také správce MIS.

6.	Provozovatel není oprávněn poskytovat a šířit:
a)	údaje o jednotlivých sítích technického vybavení, pouze údaje o sítích technického vybavení jako celku, s výjimkou informací vyplývajících ze schválené územně plánovací dokumentace města,
b)	samostatné údaje katastru nemovitostí.

7.	Údaje GIS jsou poskytovány ve formě výtisku nebo v elektronické podobě ve formátu Microstation DGN podle aktuální směrnice města. 

8.	Smlouvu o poskytování a využívání údajů GIS je možné uzavřít jako přílohu smlouvy o dílo, vždy však musí  obsahovat alespoň tyto náležitosti:
a)	 identifikace účastníka GIS nebo dalšího příjemce dat GIS (jméno, trvalý pobyt, datum narození nebo identifikační číslo a předmět podnikání fyzické osoby; obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo, jméno a funkce osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby),
b)	vymezení údajů GIS, které mají být poskytnuty,
c)	vymezení účelu pro který mají být údaje GIS poskytnuty,
d)	cenu, za kterou mají být údaje GIS poskytnuty.

9.	Rada města svěřuje působnost rozhodovat o prodeji dat a  o předání dat k bezplatnému užívání po dohodnutou dobu účastníku GIS Oddělení automatizace informačních systémů (Samostatnému oddělení AIS) Městského úřadu v Prostějově.

10.	Vzory Smlouvy o poskytování a využívání údajů GIS účastníkům GIS a dalším příjemcům dat GIS tvoří přílohu č. 1 této směrnice.

11.	Účastník GIS je povinen  údaje GIS v poskytnuté formě vrátit, jakmile je nepotřebuje, nejpozději bezprostředně po uplynutí sjednané doby pro poskytnutí údajů GIS nebo při skončení platnosti smlouvy o poskytování a využívání údajů GIS. 


Článek 6 
Cena za poskytování údajů GIS

1.	Údaje GIS jsou uživatelům MIS poskytovány vždy bezplatně.

2.	Účastníkům GIS uvedeným v článku 4 odst. 2 této směrnice  jsou údaje GIS poskytovány bezplatně.

3.	Účastníkům GIS uvedeným v článku 4 odst. 3 této směrnice jsou údaje GIS poskytovány bezplatně pouze za podmínky, že se účastník zaváže předat ihned po splnění zakázky  bezplatně správci MIS aktualizované zaměření skutečného stavu v elektronické podobě na nosiči dat, a to ve formátu, stanoveném Směrnicí č. 8/2000 Jihomoravské plynárenské a.s. Brno. Podmínka předat po splnění zakázky údaje o realizovaném díle dle předcházející větě platí v případě, že zhotovené dílo je předmětem údajů některého datového podsystému GIS.  Pokud podmínka uvedená ve větě první není splněna, jsou účastníkovi GIS poskytovány údaje GIS za úplatu dle odst. 6 tohoto článku směrnice obdobně.

4.	Účastníkům GIS uvedeným v článku 4 odst. 4 jsou údaje GIS poskytovány bezplatně.

5.	Dalším příjemcům dat GIS jsou údaje GIS poskytovány za úplatu sjednanou v souladu se zvláštními právními předpisy11/  zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů/.


  Článek 7
Zvláštní ustanovení o využívání, poskytování a ochraně 
údajů katastru nemovitostí v MIS

1.	Součástí MIS jsou i údaje katastru nemovitostí, jimiž jsou údaje o katastrálních územích, pozemcích a parcelách, budovách, bytech a nebytových prostorech, vlastnících a jiných oprávněných osobách, které město Prostějov využívá na základě smluvního ujednání22/  Smlouva o podmínkách předávání údajů katastru nemovitostí a výsledků digitalizace při vytváření územně orientovaného informačního systému/ s Katastrálním úřadem Brno-město. Jedná se o údaje blíže vymezené v ustanoveních § 1 až § 4 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů a v prováděcích předpisech.

2.	Město je oprávněno využívat při výkonu své působnosti  údajů katastru nemovitostí bezplatně. Údaje katastru nemovitostí lze dále poskytnout pouze uživatelům MIS a účastníkům GIS, uvedeným v článku 4 odst. 2 až 4, nikoliv dalším příjemcům dat GIS.

3.	Údaje katastru nemovitostí budou v GIS využívány pro tyto účely:
a)	lokalizace ostatních informací GIS,
b)	lokalizace ostatních informací informačních systémů subjektů pověřených správou nebo  
                   údržbou majetku města (smluvně vázaných),
c)	lokalizace ostatních informací informačních systémů správců technického vybavení.

4.	Přístup k údajům katastru nemovitostí v MIS mají určení zaměstnanci města, kteří tyto údaje potřebují k výkonu své pracovní činnosti v souladu s pracovní náplní dále ti zaměstnanci města,  kteří na základě rozhodnutí  nadřízeného nebo při plnění úkolů uložených orgány města Prostějova využívají datovou základnu MIS, obsahující tyto údaje.

5.	Správce MIS, uživatelé MIS a účastníci GIS, kteří mají přístup k údajům katastru nemovitostí v MIS, odpovídají za to, že 
a)	nebudou šířeny samostatné údaje katastru nemovitostí, 
b)	údaje katastru nemovitostí nebudou využívány pro propagační a obchodní účely, nebo  
                   pro účely, které nesouvisí s působností účastníků GIS. 

6.	Správce MIS a uživatelé MIS nejsou oprávněni provádět v poskytnutých údajích katastru nemovitostí změny a jsou povinni zajistit ochranu těchto údajů před neoprávněným užitím třetími osobami a před zneužitím. Tímto ustanovením budou smluvně zavázáni i účastníci GIS.

7.	Správce MIS a uživatelé MIS nesou odpovědnost za to, že údaje katastru nemovitostí v písemné formě nebo na datových nosičích nebudou poskytnuty bez souhlasu Katastrálního úřadu v Prostějově třetím osobám (mimo účastníků GIS uvedených v článku 4 odst. 2 až 4). Tímto ustanovením budou smluvně zavázáni i účastníci GIS.

8.	Údaje katastru nemovitostí správce MIS poskytuje uživatelům MIS a účastníkům GIS, uvedeným v článku 4 odst. 2 až 4, bezplatně. Správce MIS je povinen předat dvakrát ročně Katastrálnímu úřadu v Prostějově seznam účastníků GIS, kterým byly poskytnuty údaje katastru nemovitostí z MIS.


Článek 8
Sankce

1.	Správce MIS je povinen sjednat ve Smlouvě o poskytování a využívání dat GIS povinnost účastníka GIS zaplatit provozovateli MIS smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč pro případ, že účastník GIS nesplní písemný závazek předat ihned po splnění zakázky bezplatně správci MIS aktualizované zaměření skutečného stavu v elektronické podobě na nosiči dat, a to ve formátu, stanoveném Směrnicí č. 8/2000 Jihomoravské plynárenské a.s. Brno. 

2.	Správce MIS je povinen sjednat ve Smlouvě o poskytování a využívání dat GIS povinnost dalšího  příjemce dat GIS nebo účastníka GIS zaplatit provozovateli MIS smluvní pokutu ve výši desetinásobku ceny sjednané smlouvou o poskytování a využívání údajů GIS, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti zvlášť, pro případ, že při prodeji údajů GIS další příjemce dat GIS nebo účastník GIS (článek 6 odst. 3 poslední věta) poruší povinnosti sjednané smlouvou o poskytování a využívání údajů GIS. 



Článek 9
Další povinnosti při správě a užívání údajů GIS

1.	Vedoucí odborů a samostatných oddělení městského úřadu jsou povinni do jednoho měsíce ode dne účinnosti této směrnice 
a)	určit jednotlivé pracovní funkce a pracovní místa v jimi řízeném odboru nebo oddělení, s jejichž výkonem je spojeno užívání údajů GIS, 
b)	zpracovat přehled pracovní funkcí a pracovních míst dle písm. a) s uvedením jmen zaměstnanců, kteří uvedenou funkci nebo pracovní místo ke dni zpracování přehledu vykonávají, tento přehled udržovat v aktuálním stavu,
c)	zpracovaný přehled předat správci MIS a personalistce. 

2.	Správce MIS je povinen:
a)	registrovat každého účastníka GIS před prvním poskytnutím údajů GIS tomuto účastníkovi GIS
b)	vést přehled účastníků GIS a uživatelů MIS oprávněných nakládat s údaji GIS a udržovat jej v aktuálním stavu.

3.	Uživatel MIS je povinen 
a)	využívat údaje GIS pouze k výkonu své pracovní činnosti v souladu s pracovní náplní,
b)	zajistit ochranu datové základny GIS před neoprávněným užitím třetími osobami nebo před zneužitím, případně poškozením údajů GIS. 

                                                                    
Článek 10
Závěrečná ustanovení

1.	Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance města Prostějova zařazené do Městského úřadu v Prostějově, orgánů a organizačních složek města Prostějova. Porušení této směrnice zaměstnancem může být zaměstnavatelem posuzováno jako závažné porušení pracovní kázně. 

2.	Nedílnou součást této směrnice tvoří příloha č. 1, která obsahuje vzory Smlouvy o poskytování a využívání údajů GIS účastníkům GIS a dalším příjemcům dat GIS.

3.	Rada města Prostějova může povolit výjimku ze směrnice na základě písemného návrhu vedoucího zaměstnance příslušného organizačního útvaru MěÚ.

4.	Ke dni účinnosti této směrnice se ruší Směrnice o využívání, poskytování a ochraně údajů Městského informačního systému Prostějova ze dne 30. 5. 2000, ve znění pozdějších předpisů. 

5.	Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2003.


V Prostějově dne 3. 12. 2002 
                                    
                        
                                                                                                           Ing. Jan Tesař   
                                                                                                       starosta města Prostějova
















Příloha č. 1
SMĚRNICE č. 8/2002 Rady města Prostějova 
o využívání, poskytování a ochraně údajů Městského informačního systému Prostějova


Smlouva
o poskytování a využívání údajů z Geografického informačního systému Prostějova 
(smlouva o výpůjčce údajů GIS)
                                                         

I. Smluvní strany
Město Prostějov, sídlem Nám. T. G. Masaryka 12-14, 797 42 Prostějov
Identifikační číslo: 288659
zast.:	……………………………….., starostou města
ve věcech smluvních ………………………………….……….., vedoucím Oddělení automatizace  
informačních systémů MěÚ v Prostějově

č. účtu:  19-2128380267/0100,  Komerční banka, a.s., pobočka Prostějov
(dále jen ”provozovatel MIS”)   
a
Účastník GIS
jméno, trvalý pobyt, datum narození nebo identifikační číslo, předmět podnikání fyzické osoby

…………………………………………………………………………………………………………………
obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo, jméno a funkce osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby)
…………………………………………………………………………………………………………………
(dále jen ”příjemce dat”)


II. Předmět smlouvy
1.	Provozovatel MIS se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dat tyto údaje z Městského informačního systému Prostějova (dále jen ”MIS”) – podsystému Geografický informační systém (dále jen “GIS“):  (vymezení údajů GIS, které mají být poskytnuty)
      ……………………………………………………………….………………………………………….
      …………………………………………………………………………………………………………. 

2.	Údaje katastru nemovitostí provozovatel MIS poskytuje příjemci dat, který je účastníkem GIS, za podmínek sjednaných touto smlouvou. Příjemce dat údaje GIS za podmínek sjednaných touto smlouvou přijímá.


III. Účel smlouvy
1.	Provozovatel MIS poskytne údaje MIS specifikované v článku II. této smlouvy příjemci dat        výhradně za účelem (vymezit účel, tedy veřejnou nebo jinou zakázku zadávanou městem Prostějovem, pro který mají být údaje GIS poskytnuty) …………….…………………………………..

2.	Provozovatel poskytne příjemci dat údaje GIS 
a)	 ve formě listinného výtisku nebo
b)	formou souboru ve formátu aktuálně používaném mezi účastníky GIS.

3.	Provozovatel poskytne příjemci dat údaje GIS na dobu nutnou ke splnění účelu uvedeného v odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
 

IV. Cena
Provozovatel MIS poskytne příjemci dat údaje GIS bezplatně.

V. Práva a povinnosti
1.	Provozovatel MIS je povinen:
a)	poskytnout příjemci dat GIS údaje v obsahu odpovídajícím poslední aktualizaci dat provedené přede dnem poskytnutí dat dle této smlouvy,
b)	seznámit příjemce dat se Směrnicí č. 8/2000 Jihomoravské plynárenské a.s. Brno v rozsahu potřebném pro následné zpracování údajů GIS příjemcem dat MIS.

2.	Příjemce dat je povinen:
a)	zajistit ochranu poskytovaných údajů před neoprávněným užitím třetími osobami a před jejich     zneužitím a není oprávněn provádět v poskytnutých údajích změny,
b)	respektovat pravidla Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o ochraně údajů katastru nemovitostí,
c)	vrátit provozovateli MIS data v poskytnuté formě, jakmile je nepotřebuje, nejpozději bezprostředně po uplynutí sjednané doby pro poskytnutí údajů GIS nebo při skončení platnosti smlouvy o poskytování a využívání údajů GIS,
d)	zajistit, že údaje GIS v písemné formě nebo na datových nosičích nebudou poskytnuty třetím osobám,
e)	údaje GIS nebudou využívány pro propagační a obchodní účely, s výjimkou účelu sjednaného touto smlouvou, nebo pro účely, které s účelem této smlouvy nesouvisejí.

3.	Příjemce dat GIS je povinen a zavazuje se:
a)	předat po splnění zakázky  bezplatně správci MIS aktualizované zaměření skutečného stavu v elektronické podobě na nosiči dat, a to ve formátu, stanoveném Směrnicí č. 8/2000 Jihomoravské plynárenské a.s. Brno,
b)	k podkladům dodat technickou zprávu, která musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:
-     předmět měření  a investor akce
-	poklady souřadnic-seznam výchozích bodů ze kterých bylo měřeno, včetně výšek ZPBP,           PBPP)
-	vybudované nové bodové pole musí mít doloženou přesnost polohopisné a výškopisné sítě
-	zhodnocení třídy přesnosti měření polohopisu a výškopisu, měřených bodů              mx,y=0,14m+výškopis mh=0,05m)
-	razítko úředně oprávněného zeměměřického inženýra podle § 13 odst.1 zákona č. 200/1994 Sb.
-	popř.zápisník měřených bodů z terénu,protokol z totální stanice ve formátu *.txt

VI. Sankční ujednání
1.	Porušení povinností sjednaných touto smlouvou při poskytování údajů katastru nemovitostí se řídí zvláštními právními předpisy.  Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí  České republiky (katastrální zákon),  ve znění pozdějších předpisů

2.	Pro případ nesplnění povinnosti sjednané v článku V. odst. 3 písm. a) této smlouvy je příjemce dat GIS povinen a zavazuje se zaplatit provozovateli MIS smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. Smluvní strany současně sjednaly, že příjemce dat GIS je v tomto případě povinen zaplatit smluvenou pokutu provozovateli MIS ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy bude příjemci dat GIS doručena písemná výzva provozovatele MIS k zaplacení smluvní pokuty.  Příjemce dat je povinen pokutu zaplatit provozovateli MIS na účet uvedený shora v záhlaví smlouvy.

3.	Zaplacením smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé provozovateli MIS porušením smluvní povinnosti příjemcem dat GIS.

VII. Závěrečná ustanovení
1.	Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

2.	Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž provozovatel MIS obdrží dvě, příjemce dat jedno vyhotovení.

V Prostějově dne ……………………….

____________________________                                ________________________________
           provozovatel MIS                                                                příjemce dat GIS 
Smlouva
o poskytování a využívání údajů z Geografického informačního systému Prostějova - prodej dat

                                                         
I. Smluvní strany
Město Prostějov, sídlem Nám. T.G.Masaryka 12-14, 797 42 Prostějov
Identifikační číslo: 288659
zast.:	Ing. Janem Tesařem, starostou
ve věcech smluvních ………………………………….……….., vedoucím odboru ……………….
……………………… MěÚ v Prostějově

č. účtu:  19-2128380267/0100,  Komerční banka, a.s., pobočka Prostějov
(dále jen ”provozovatel MIS”)   
a
Další příjemce dat GIS - Účastník GIS (článek 6 odst. 3 poslední věta směrnice)
jméno, trvalý pobyt, datum narození nebo identifikační číslo, předmět podnikání fyzické osoby

…………………………………………………………………………………………………………………
obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo, jméno a funkce osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby)
…………………………………………………………………………………………………………………
(dále jen ”příjemce dat”)

II. Předmět smlouvy
1.	Provozovatel MIS se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dat tyto údaje z Městského informačního systému Prostějova (dále jen ”MIS”), podsystému Geografický informační systém (dále jen “GIS“):  (vymezení údajů GIS, které mají být poskytnuty)
……………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

2.	Provozovatel MIS poskytuje údaje katastru nemovitostí příjemci dat za podmínek sjednaných touto smlouvou. Příjemce dat údaje GIS za podmínek sjednaných touto smlouvou přijímá a zavazuje se za poskytnuté údaje GIS zaplatit cenu sjednanou v článku IV. této smlouvy.

III. Účel smlouvy
1.	Provozovatel MIS poskytne údaje GIS specifikované v článku II. této smlouvy příjemci dat výhradně za účelem (vymezit účel, pro který mají být údaje GIS poskytnuty)

…………………………………..………………………………………………………………….. .

2.	Provozovatel poskytne příjemci dat údaje GIS písemně nebo formou souboru ve formátu aktuálně používaném mezi účastníky GIS na nosiči dat po zaplacení ceny dle článku IV. této smlouvy příjemcem dat.
Smluvní strany souhlasí s tím, že nosič dat je zahrnut do ceny za poskytnutí dat a je nevratný.

IV. Cena
1.	Provozovatel MIS poskytne příjemci dat údaje GIS za cenu sjednanou v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to za smluvní cenu 

      ve výši ……………….. Kč,  slovy:  ……………………………………………..

2.	Cena bude zaplacena 
a)	formou bezhotovostního převodu na účet města Prostějova uvedený shora,
b)	v hotovosti v pokladně Městského úřadu v Prostějově.

V. Práva a povinnosti
1.	Provozovatel MIS je povinen poskytnout údaje v obsahu odpovídajícím poslední aktualizaci dat provedené přede dnem poskytnutí dat dle této smlouvy.

2.	Příjemce dat je povinen:
a)	zajistit ochranu poskytovaných údajů před neoprávněným užitím třetími osobami a před jejich     zneužitím a není oprávněn provádět v poskytnutých údajích změny,
b)	respektovat pravidla Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o ochraně údajů katastru nemovitostí,
c)	zajistit, že údaje GIS v písemné formě nebo na datových nosičích nebudou poskytnuty třetím osobám,
d)	údaje GIS nebudou využívány pro propagační a obchodní účely, s výjimkou účelu sjednaného touto smlouvou, nebo pro účely, které s účelem této smlouvy nesouvisejí.

VI. Sankční ujednání
1.	Smluvní strany touto smlouvou výslovně sjednaly, že příjemce dat je povinen zaplatit provozovateli MIS smluvní pokutu za porušení povinností sjednaných v článku V. této smlouvy ve výši  desetinásobku ceny sjednané v článku IV. odst. 1 této smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení zvlášť. 

2.	Smluvní strany současně sjednaly, že příjemce dat GIS je v tomto případě povinen zaplatit smluvenou pokutu provozovateli MIS ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy bude příjemci dat GIS doručena písemná výzva provozovatele MIS k zaplacení smluvní pokuty.  Příjemce dat je povinen pokutu zaplatit provozovateli MIS na účet uvedený shora v záhlaví smlouvy.

VII. Závěrečná ustanovení
1.	Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

2.	Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž provozovatel MIS obdrží dvě, příjemce dat jedno vyhotovení.




V Prostějově dne ……………………….








____________________________                                ________________________________
           provozovatel MIS                                                                příjemce dat GIS










































































