
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
V Čachrově dne 2012

Městys Čachrov
Čachrov 55, Klatovy 1 , PSČ 33901
IČ: 00255319
DIČ:CZ00255319
Jednající starostka Jana Kocurová
(dále také "zájemceU

)

a

GEMOS CZ spol. s r.o.,
B.Smetany 1599 , Čelákovice, PSČ 250 88,
IČ: 25065238,
DIČ:CZ25065238
sp.zn.: C 46588 vedená u Městského soudu v Praze,
jednající jednatelem společnosti Ing. Bořivojem Pražským
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s .. č. účtu: 0424527359/0800

(dále také .poskytovatel")

tuto

Smlouvu o spolupráci číslo: GEl/ZE120023/S 32

1.-Preambule
1.1. Vzhledem k tomu, že Smluvní strany dospěly k úplnému a vzájemnému konsensu v níže

uvedených skutečnostech, rozhodly se uzavřít v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 zák. č.
513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "Obchodní zákoník") tuto Smlouvu
o spolupráci (dále jen "Smlouva"). Nebude-Ii Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak,
budou se dodávky dle této Smlouvy a vztahy vyplývající z této činnosti řídit ustanoveními
obchodního zákoníku a ustanoveními této Smlouvy, a to včetně cenových ujednání platných pro
daná období.

1.2. Smluvní strany prohlašují, že smyslem této Smlouvy je zejména upravit vzájemné vztahy mezi
nimi s úmyslem mimo jiné (i) přispět k zajištění a zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích, ochrany zdraví a životů účastníků provozu na pozemních
komunikacích a (ii) zefektivnit chod a provoz zájemce při správě věcí souvisejících
s bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, to vše v oblasti a regionu
stanoveném v bodě 2.3. této Smlouvy.

II. - předmět smlouvy
2.1. Předmětem této Smlouvy je za podminek ji stanovených zejména:

a) společná realizaci projektu "Klidné město";
b) realizace Dopravně Inženýrských studii;
c) instalace úsekového měření rychlosti a penalizačních systémů;
d) zajištění zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech pro chodce a zefektivnění světelného

řízení křižovatek a přechodů pro chodce;
e) instalace kamerovém dohledu nad dodržováním pravidel silničního provozu a měřeni

rychlosti jízdy;
f) poskytování dopravně inženýrských služeb;
g) testování nových technologií v dané oblasti či regionu;
h) instalace technologických zařízení dle odst IV - vymezeni jednotlivých etap čI. 4.2

2.2. Projektem Klidné město se rozumí městys Čachrov.
2.3. Regionem ve kterém budou realizovány práva povinnosti Smluvních stran dle této Smlouvy

bude Mikroregion Šumava - západ (dále jen .Reqion"). Zájemce výslovně prohlašuje, že je
oprávněn a schopen plnit své povinnosti plynoucí z této Smlouvy v předmětném regionu.
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2.4. Poskytovatel poskytne zájemci až 10 % slevu na nákup technologií, u takto získaných
technologif se Zájemce zavazuje umožnit Poskytovateli bezplatné využiti získaných dat, k tomu
dává Zájemce podpisem této Smlouvy souhlas.

2.5. Zájemce se rovněž zavazuje umožnit Poskytovateli instalovat, testovat a vyhodnocovat nové
technologické celky, které jsou určeny k zklidňování dopravy ve městech a obcích.

III. - obsah spolupráce smluvní stran
3.1. Na základě této Smlouvy a součinnosti se Zájemcem bude Poskytovatel, za podmínek

stanovených touto Smlouvou, spolupracovat spolu se Zájemcem na realizaci studif,
zaměřených na zjištění nebezpečných nehodových míst na silnicích v Regionu; navrhovat
opatření k minimalizaci nebezpečných nehodových míst v Regionu, a to zejména formou
úsekového měření rychlosti jízdy vozidel, instalací technických opatření na přechodech pro
chodce, měřením rychlosti jízdy; připravovat projektovou dokumentaci světelně řízených
křižovatek; navrhovat úpravy změn značení na místních komunikacích Regionu a případně
realizovat tato opatření.

3.2. Dále bude Poskytovatel, za podmínek stanovených touto Smlouvou a součinností se
Zájemcem, vytvářet dopravní studie a dopravní řešení; navrhovat řešení pro kritické dopravní
úseky v Regionu; navrhovat řešení dopravní politiky v komplexním pojetí. Poskytovatel umožní
Zájemci za předem dohodnutých podmínek nákup nejmodernějších dopravně technologických
zařízení či softwarového řešení pro řízení dopravy a bude se podflet se na udržování a řízení
dopravní politiky Regionu.

3.3. Zájemce se zejména zavazuje poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost k plnění jeho
závazků a povinností podle této Smlouvy. Zejména je zájemce povinen poskytnout
Poskytovateli součinnost při instalaci moderních dopravních technologií včetně součinnosti při
vyřizování různých povolení pro jejich umístění a následnou instalaci. Zájemce se zavazuje
bezplatně poskytnout Poskytovateli veškerá dopravní data pořízená z dopravních technologií.

IV. - vymezení jednotlivých etap
4.1. Činnost poskytovatele bude probíhat ve třech etapách obecně popsaných v tomto článku:

a) první etapou bude realizace nezbytných studií a analýz, a to zejména:
(i) dopravni studie, která bude zaměřena zejména na důkladnou dopravní analýzu

Regionu, zejména pak na rychlostní limity; úrazy na přechodech pro chodce; intenzitu
a obsazenost v jednotlivých lokalitách Regionu; rozbor nehodovosti ve Regionu;
určení příčin tvorby dopravních nehod v Regionu; rozdělení dopravních nehod dle
kritérii na nehody způsobené rychlostí, nedáním přednosti v jízdě, nedovoleným
předjížděním, nezastavení na značce stop; rozdělení dopravních nehod dle kritérií na
vážné dopravní nehody, lehké dopravní nehody, velmi vážné dopravní nehody
s následkem úmrtí;

(ii) další potřebné studie vedoucí k zjištění stavu dopravy v Regionu, zejména studie
zjišťující příčinu tvoření nebezpečných lokalit; studie dopravního proudu Regionem;

b) ve druhé etapě
(i) budou Poskytovatelem navrženy technické a organizační řešení v místech s častým

porušováním pravidel silničního provozu a v místech s vysokou nehodovostí,
vedoucích ke zklidnění dopravy v Regionu a technické, organizačních či stavební
opatření vedoucích ke zvýšeni bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v Regionu
(dále jen Úpravy a změny").

(ii) bude Poskytovatelem prováděno a dokončeno schvalovací řízení na základě
navržených úprava změn, s tfm že Zájemce zajistí plnou moc pro poskytovatele

c) třetí etapou bude realizace domluvených, schválených a povolených Úprava změn.

4.2. Za účelem zjišťování různých Dopravně inženýrských dat budou na dobu přechodnou
umísťovány v Regionu zejména tyto technická zařízení v majetku Poskytovatele:
a) SYDO Traffic Scan - měření dopravních údajů;
b) SYDO Traffic PEN - pracoviště pro zpracování a vyhodnocení přestupků;
c) SYDO Traffic OSA - pracoviště pro přestupkovou agendu;
d) SYDO Traffic REC - kamerový systém určený pro záznam aktuální obrazové informace

na vozovce;
e) SYDO Traffic LPR - rozpoznávání (čteni) poznávacích značek;
f) SYDO Traffic DIC - systém poskytujicí dopravni data;
g) SYDO Traffic DET - videodetekční systém;
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h) SYDO Traffic EDI - grafické rozhraní systému SYDO Traffic;
i) SYDO Traffic MAP - zátěžová mapa;
j) SYDO Traffic PedCrossing - detekce na přechodech pro chodce.
k) SYDO Traffic Parking - parkovací systém pro města a obce.
I) SYDO Traffic Semafor - zpomalovací semafor II. generace

V. - Ochrana důvěrných informací
5.1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této Smlouvy:

a) si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné,
b) nosiče důvěrných informací se označují nápisem "Důvěrné",
c) mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím

opominutím přístup k důvěrným informacím druhé strany.
5.2. Za důvěrné informace jsou mimo osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, považovány
zejména informace výslovně označené za důvěrné a další informace mající důvěrnou povahu
s ohledem na jejich obsah.

5.3. Každá ze smluvních stran se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré důvěrné informace, které
získala v průběhu plnění této Smlouvy. Smluvní strany této smlouvy se zavazují zajistit
utajování těchto informací též všemi zaměstnanci smluvních stran i dalšími osobami, které
pověří dílčími úkoly v souvislosti s realizací této smlouvy. Smluvní strany se zavazují zejména
seznámit své zaměstnance, členy svých orgánů, jakož i další osoby pověřené dílčími úkoly
v souvislosti s realizací této smlouvy s povinností ochrany důvěrných informací dle této
smlouvy. Smluvní strany se zavazují kontrolovat dodržování povinnosti ochrany důvěrných
informací dle této smlouvy. Za porušení povinností vyplývajících z tohoto odstavce nebude
považováno sdělení informací osobám, které jsou oprávněny na základě zákona takové
informace vyžadovat, a to v rozsahu stanovenérn ' příslušným právním předpisem či
rozhodnutím soudu nebo správního úřadu a za podmínky neprodleného písemného sdělení této
skutečnosti druhé smluvní straně.

5.4. Důvěrné informace mohou být zpřístupněny třetí osobě pouze na základě předchozího
písemného souhlasu druhé smluvní strany. Obě smluvní strany se zároveň zavazují nepoužlt
důvěrné informace druhé smluvní strany k žádnému jinému účelu, než je plnění předmětu této
smlouvy nebo jiných smluv mezi smluvními stranami uzavřených.

5.5. Pokud budou důvěrné informace poskytovány v písemné nebo elektronické podobě, je
předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na tuto skutečnost a odpovídajícím
způsobem takovýto nosič informací označit.

5.6. Bez ohledu na výše uvedená ujednání se za důvěrné nepovažují informace, které:
a) se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana,
b) měla přijímající strana k dispozici před uzavřením této smlouvy, pokud takové informace

nebyly předmětem jiné, dříve uzavřené smlouvy o ochraně informací,
c) jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle na

informacích získaných od druhé smluvní strany a je to schopna doložit svými záznamy,
d) po podpisu této smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba;
e) příslušná smluvní strana písemně označí jako informace, na které se ujednání tohoto

článku smlouvy nadále nevztahujI.
5.7. Povinnost mlčenlivosti trvá po celou dobu účinnosti této smlouvy, jakož i po ukončení její

účinnosti.
5.8. Ujednáními předchozích odstavců tohoto článku není dotčeno právo na ochranu obchodního

tajemství ve smyslu ustanovení § 17 a násl. obchodního zákoníku.

VI. - Komunikace a schvalování
6.1. Smluvní strany se dohodly, že dohody o změnách této Smlouvy včetně jejích příloh budou

podepisovat statutární orgány smluvních stran.
6.2. Oznámení nebo jiná sdělení na základě této Smlouvy budou mít písemnou formu a pokládají se

za doručená příslušné smluvní straně, pokud jsou doručena jedním z následujících způsobů na
adresy a čísla uvedená níže v tomto odstavci:
a) osobním doručením,
b) doporučeným dopisem,
c) prostřednictvím kurýra,
d) faxem nebo
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e) e-mailem.
V případě oznamování skutečností závažnější povahy (např.: odstupování, výpověď, reklamace
faktur, žádosti o změnu Smlouvy, uplatňování nároků, apod.) jsou smluvní strany povinny
oznamovat vždy alespoň jedním ze způsobů dle písmo a), b) nebo c) tohoto odstavce na
adresy uvedené u Smluvních stran v záhlaví této Smlouvy.

6.3. Smluvní strany se zavazují neprodleně si písemně sdělit změny jakýchkoliv kontaktních údajů.

VII. - Odpovědnost za škodu a vyšší moc
7.1. Každá ze smluvních stran odpovídá za škodu, která vznikla druhé smluvní straně porušením

povinností stanovených touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.
7.2. Na odpovědnost za škody a náhrady škod se vztahují ustanovení § 373 a následujících

obchodního zákoníku, nevyplývá-Ii z této smlouvy jinak.
7.3. Obě smluvní strany se zavazují přijmout všechna jim dostupná opatření k tomu, aby se

předešlo vzniku škod a aby případné vzniklé škody byly co nejmenší.
7.4. Žádná ze smluvních stran nebude považována za odpovědnou za nesplnění některého

ujednání této smlouvy; budou-Ii příčinou okolnosti nebo události, které jsou nezávislé na vůli
povinné strany ve smyslu § 374 obchodního zákoníku (dále též jako ••vyšší moc").

7.5. V případě, že okolnosti vyšší moci trvají déle než 3 měsíce, mají obě smluvní strany právo
odstoupit od Smlouvy.

7.6. Smluvní strana, která porušuje svou povinnost nebo která s přihlédnutím ke všem
okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost založenou touto smlouvou, nebo která se dozví
o okolnosti vyšší moci, bránící plnění povinnosti dle této smlouvy, je povinna oznámit písemně
druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, a o
jejích důsledcích. Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5
pracovních dnů poté, kdy se povinná smluvní strana o překážce dověděla nebo při náležité péči
mohla dovědět. Druhá smluvní strana je povinna přijetí takové zprávy bez zbytečného odkladu
písemně potvrdit. Stejným způsobem musí být obeznámena druhá smluvní strana o ukončení
okolností vyšší moci bránících splnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

VIII. - Řešení sporů
8.1. Smluvní strany jsou povinny v případě vzájemného sporu, vyplývajícího z této smlouvy nebo

vzniklého v souvislosti s touto smlouvou vyvinout úsilf k jeho smírnému řešení.
8.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a o.s.ř. dohodly, že místně příslušným soudem

prvního stupně ve sporech plynoucí z této smlouvy bude Obvodní soud pro Prahu 1 nebo
Městský soud v Praze.

IX. - Závěrečná ustanovení
9.1. Není-Ii ve Smlouvě sjednáno jinak, platí pro tento smluvní vztah příslušná ustanovení

obchodního zákoníku a předpisů s ním souvisejících v platném znění.
9.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to 5 let od podepsání smlouvy.
9.3. Tato Smlouva může být ukončena jedním z následujících způsobů:

a) písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků
a pohledávek, ke dni stanovenému v takové dohodě,

b) písemnou výpovědí kterékoliv ze Smluvních stran doručenou druhé Smluvní straně
s výpovědní lhůtou 12 měsíců ode dne prvního kalendářního měsíce následujícího po
doručení výpovědi druhé Smluvní straně,

9.4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvni
straně. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, úroků
z prodleni, popř. nároku na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nebo zánikem práva
povinností z této smlouvy vyplývajících z jakéhokoliv jiného důvodu nevzniká smluvnim stranám
povinnost vrátit uhrazené smluvní pokuty či úroky z prodlení, na něž smluvním stranám vznikl
nárok v době účinnosti této smlouvy.

9.5. Zájemce neni oprávněn vypovědět tuto smlouvu před uplynutím lhůty 60 měsíců ode nabytí
účinnosti této Smlouvy.

9.6. V případě zániku této smlouvy z jakéhokoli důvodu jsou smluvní strany povinny vypořádat si
vzájemné nároky z této smlouvy do 30 dnů od zániku smlouvy. V připadě zániku této smlouvy
jsou smluvní strany povinny postupovat tak, aby nedošlo ke vzniku škody, tj. jsou povinny učinit
všechny nezbytné úkony a opatření k dokončení již zahájených činností dle této smlouvy.
Zájemce je povinen bez zbytečného odkladu upozornit poskytovatele na opatření potřebná
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k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící zájemci nedokončením činnosti související
s plněním předmětu této smlouvy.

9.7. Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které musí být podepsané
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti
vyplývající z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní
strany.

9.9. Pokud by se z jakéhokoli důvodu jakékoli ujednání této smlouvy stalo neplatným nebo
nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ujednání nebude mít vliv na
platnost a účinnost zbývajících ujednání, pokud z povahy tohoto ujednání nebo z jeho obsahu
nevyplývá, že neplatné nebo nevymahatelné ujednání nelze oddělit od ostatního obsahu
smlouvy. Pokud se jakékoli ujednání této smlouvy stane neplatným nebo nevymahatelným,
zahájí smluvní strany jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován
původní záměr smlouvy.

9.10. Smluvní strany prohlašují, že níže uvedení zástupci obou smluvních stran jsou podle stanov,
zakladatelské listiny či smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu, jakož i
platných právních předpisů, oprávnění tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není
potřeba podpisu jiné osoby.

9.11. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží 1 vyhotovení smlouvy. Podpisem obou smluvních stran nabývá tato
smlouva platnosti a účinnosti.

Poskytovatel Zájemce
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