
M_e “,*—Z?

“1041 ;)
PÚÉU3Ě "'““

Smlouva o dodávce a ochraně údajů katastru

nemovitostí vedených V elektronické podobě

I. Smluvní strany

1. Zprostředkovatel:

Název, adresa: GEPRO spol. s r.o.

Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 — Smíchov

IČO: 44851529

DIČ: CZ44851529

Plat. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 5

číslo účtu: 121619379 / 0800

Zastupuje: Ing. Zdenek Hoffmann, jednatel a ředitel

e-mail: gepro@gepro.cz

GEPRO spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze,

oddíl C, vložka 6395.

2. Objednatel:

 

Název, adresa: Městská část Praha - Libuš

Libušská 35, 142 00 Praha 4

IČO: 00231 142

DIČ: czooz31 142

Plat. spojení: ČS, a. 5.

číslo účtu: 2000691349/0800

Zastupuje: Mgr. Jiří Koubek, starosta

Pověřen převzetím: Ing Jindřich Sochůrek-taj emník

Tel +420 261 711 680

e-maíl: mc.libus@praha-libus.cz

uzavírají v souladu s § 1724 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tuto smlouvu o dodávání

a ochraně údajů katastru nemovitostí vedených V elektronické podobě.

II. Uvodní ustanovení

1. Podle zákona o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se

Uzemně samosprávným celkům k výkonu jejich působnosti a státním organizacím, které mají



dle platných právních předpisů nárok na údaje katastru nemovitostí bezúplatně (dále jen

Objednatel), poskytují údaje katastru nemovitostí vedené v elektronické podobě (dále jen

„údaje katastru“) bezúplatně.

III. Předmět smlouvy

1. Zprostředkovatel bude na základě smlouvy s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním

(dále jen ČÚZK) zprostředkovávat předávání údajů katastru, o které Objednatel k výkonu své

působnosti požádá. Zprostředkovatel je povinen zajistit, aby byl Objednateli předáván jen

údaj katastru, sloužící k výkonu jeho působnosti.

2. Zprostředkovatel je oprávněn požadované údaje katastru, na základě smluvních ujednání

s Objednatelem, před jejich předáním začlenit do jím poskytovaného programového vybavení

sloužícího k práci s daty katastru nemovitostí.

IV. Podmínky dodávky

l. Zprostředkovatel není oprávněn požadovat za předání údajů katastru Objednateli ani za

předané údaje katastru žádnou úplatu. Toto se netýká ceny za programové vybavení, do

něhož budou údaje katastru začleněny a služeb, které Zprostředkovatel vykonává.

2. Objednatel, kterému budou Zprostředkovatelem údaje katastru takto předávány, ncní

oprávněn tyto dále šířit. Porušení tohoto zákazu je porušením pořádku na úseku katastru

nemovitostí dle katastrálního zákona. To se týká všech údajů katastru, které budou

Objednateli Zprostředkovatelem předány.

3. S případnými poskytnutými osobními údaji jsou Zprostředkovatel a Objednatel povinni

nakládat vsouladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. Smlouva může být ukončena písemnou

výpovědí jedné ze smluvních stran doručenou druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí pro

obě smluvní strany 2 měsíce a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci

V němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.

2. Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku.

3. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Objednatel

a ] Zprostředkovatel.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Praze, dne 20. 11.2018 V ,dne
 

  
Zprostředkovatel:

       

Objednatel:

. GEPRO spol. s r. o.

Štefánikova 52

150 00 Praha 5

 


