
Smlouva o spolupráci 
s ORP k projektu „Nástroje ÚAP“ 

 
uzavřená dle ustanovení § 24 a násl. zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, 

v platném znění 
 
 
Olomoucký kraj 
se sídlem:  Jeremenkova 40a, 779 11  Olomouc 
zastoupený: 2. náměstkem hejtmana Ing. Michalem Symerským, na základě 

pověření Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 26. 4. 2013 
  
osoby oprávněné jednat ve ve věcech technických:  
 Mgr. Libuše Dobrá 
 
IČ:                      60609460 
DIČ:                   CZ60609460 
 
(dále jen: „Olomoucký kraj“) 
 
a 
 
 
Statutární město Přerov 
se sídlem: Bratrská 34, 750 02 Přerov   
zastoupený: Ing. Jiřím Lajtochem, primátorem města    
osoby oprávněné jednat ve ve věcech technických: Mgr. Jiří Janalík, referent 
oddělení územního plánování 
  
IČ:   00301825 
DIČ:   CZ00301825 
 
(dále jen: partner) 
 
 

I. 
 

Účel a předmět spolupráce 
 

1. Stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební 
zákon), a prováděcí vyhláška č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, ukládají obecním úřadům obcí s rozšířenou 
působností (dále jen ORP) a krajským úřadům za povinnost pořídit územně 
analytické podklady (dále jen ÚAP). ÚAP slouží zejména jako podklad 
pro pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovacích dokumentací obcí 
a krajů, k vyhodnocování vlivů územně plánovacích dokumentací na udržitelný 
rozvoj a k posuzování vlivů na životní prostředí.  
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Při pořizování ÚAP se jeví jako nejvýhodnější blízká spolupráce kraje s ORP 
a vytvoření jednotné struktury dat, standardizovaných postupů a metodik 
aktualizace ÚAP s cílem efektivní správy dat a metadat na úseku pořizování ÚAP 
(ve smyslu stavebního zákona). Pro konkrétní naplňování této spolupráce bude 
Olomoucký kraj realizovat projekt „Nástroje ÚAP“ coby součást projektu „Digitální 
mapa veřejné správy“ (dále jen DMVS) Olomouckého kraje; účast v tomto 
projektu byla nabídnuta všem ORP v Olomouckém kraji. 

2. Účelem a předmětem spolupráce smluvních stran je společné využívání projektu 
„Nástroje ÚAP“. Projekt „Nástroje ÚAP“ spočívá ve vytvoření datového úložiště 
údajů o území (definovaných stavebním zákonem) s dálkovým logovaným 
přístupem pro pořizovatele ÚAP v Olomouckém kraji a bude sloužit 
pro pravidelnou aktualizaci ÚAP pro správní obvody obcí s rozšířenou 
působností (dále ÚAP obcí) a ÚAP pro území kraje (dále ÚAP kraje), evidenci 
pasportů údajů o území (definovaných stavebním zákonem) a dalších metadat, 
k využívání údajů o území pro potřeby územního plánování v Olomouckém kraji 
včetně zpřístupnění aktuálního stavu ÚAP veřejnosti (v souladu s požadavky 
stavebního zákona). 

3. Projekt „Nástroje ÚAP“ bude realizován ve třech fázích:  
a) přípravná fáze  
b) testovací fáze  
c) provozní fáze.  
Spolupráce bude zahájena dnem vstupu partnera do projektu. Vstup partnera do 
projektu znamená předání údajů o území ÚAP obcí, dle požadavků uvedených v 
„Metodických pokynech“, jež jsou přílohou této smlouvy.  

4. Spolupráce dle této smlouvy navazuje na již započatou spolupráci a započaté 
společné projekty Olomouckého kraje se Statutárním městem Přerovem v rámci 
pořizování ÚAP.  
 

 
II. 
 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

Smluvní strany jsou povinny podílet se na zabezpečení účelu a předmětu spolupráce 
dle čl. I. této smlouvy takto: 
 

 
II. a.  Práva a povinnosti Olomouckého kraje 

 
1. Olomoucký kraj je povinen zajistit a udržovat projekt „Nástroje ÚAP“, zajistit 

ochranu datového úložiště a údajů (dat), po dobu přípravné a testovací fáze 
projektu a po dobu udržitelnosti tohoto projektu (5 let od zahájení provozní fáze 
projektu) v takovém stavu, jež jemu i jeho partnerům umožní naplňování 
předmětu a účelu spolupráce dle čl. I. této smlouvy.  

2. Olomoucký kraj je povinen plnit roli administrátora a koordinátora projektu 
„Nástroje ÚAP" dle přílohy „Metodické pokyny“, pořizovatele krajských ÚAP a 
správce dat. 

3. Olomoucký kraj bude zastávat roli správce dat krajských ÚAP pro území 
Olomouckého kraje. Jako příslušný správce dat bude Olomoucký kraj využívat 
datové úložiště pro pravidelnou aktualizaci údajů o území kraje (definovaných 
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stavebním zákonem), pravidelnou aktualizaci ÚAP kraje a evidenci pasportů 
údajů o území Olomouckého kraje a dalších souvisejících metadat a doplňkových 
informací.   

4. Olomoucký kraj bude zastávat roli správce dat svěřených údajů o území 
v rozsahu stanoveném „Metodickými pokyny“ uvedenými v příloze této smlouvy 
(dále svěřená data nebo svěřené údaje o území). Jako příslušný správce 
svěřených dat bude Olomoucký kraj využívat datové úložiště pro pravidelnou 
aktualizaci svěřených údajů o území, evidenci pasportů svěřených údajů o území 
a evidenci dalších souvisejících metadat a doplňkových informací. Olomoucký 
kraj je povinen svěřená data zpracovat do 30 pracovních dnů od záznamu příjmu 
dat do fronty příjmů, blíže viz „Metodické pokyny“, jež jsou přílohou této smlouvy.  

5. Olomoucký kraj zajistí partnerovi logovaný dálkový přístup  k datovému úložišti 
projektu „Nástroje ÚAP“ přes aplikační rozhraní, zajistí diskové prostory, přístupy, 
serverovou technologii a softwarové vybavení pro partnera projektu „Nástroje 
ÚAP“ a umožní mu využívání datového a metadatového uložiště pro potřeby 
související s agendou ÚAP obcí. 

6. Olomoucký kraj bude dbát o efektivní rozvoj projektu „Nástroje ÚAP“, bude 
zveřejňovat a poskytovat informace mající vliv na projekt „Nástroje ÚAP“ 
partnerovi projektu a bude vést s partnerem diskuzi nad směřováním projektu 
„Nástroje ÚAP“.  

7. Olomoucký kraj zajistí testovací fázi projektu a dále školení partnera v rámci 
zavádění a udržování projektu „Nástroje ÚAP“. V rámci podpory projektu zajistí 
Olomoucký kraj pravidelné semináře k řešení případných problémů týkajících se 
projektu.  

8. Olomoucký kraj po projednání s partnerem bude určovat směry vývoje projektu 
„Nástroje ÚAP“. Po testovacím provozu a dále v případě nutnosti lze smlouvu a 
přílohu „Metodické pokyny“ měnit, a to formou dodatku k této smlouvě.  

9. Smlouva, její příloha „Metodické pokyny“ a další dokumenty související 
s projektem  (struktura datového uložiště a uživatelská dokumentace a podrobný 
harmonogram projektu) musí být vždy veřejně k dispozici na webových stránkách 
Olomouckého kraje. 

10. V souladu s přílohou „Metodické pokyny“ této smlouvy Olomoucký kraj zajistí 
přístup k ÚAP obcí a ÚAP kraje veřejnosti, veřejné správě a dále je oprávněn 
poskytovat a vydávat data ÚAP kraje pro potřeby územního plánování 
oprávněným žadatelům (dle stavebního zákona).  

11. Vydávání, poskytování a export veškerých dat projektu „Nástroje ÚAP“ bude 
prováděn dle struktury a ve formátech specifikovaných v příloze této smlouvy 
„Metodické pokyny“.  

12. V rámci podpory projektu Olomoucký kraj vstoupí do jednání s poskytovateli údajů 
o území definovaných v příloze smlouvy, představí jim možnosti projektu a pokusí 
se zefektivnit postupy poskytování údajů o území. Z uvedených jednání pořídí a 
zveřejní zápis. 

 
 

II. b. Práva a povinnosti partnera 
 

1. Partner je oprávněn a povinen využívat datové úložiště projektu „Nástroje ÚAP“ a 
to prostřednictvím dálkového logovaného přístupu přes aplikační rozhraní 
k činnostem spojeným s pořizováním ÚAP obcí a činnostem souvisejícím (ve 
smyslu stavebního zákona).  

3 
 



2. Partner bude zastávat roli pořizovatele a správce dat pro ORP a bude pravidelně 
aktualizovat údaje o území v rozsahu stanoveném „Metodickými pokyny“ 
uvedenými v příloze této smlouvy. Partner bude datové úložiště využívat pro 
aktualizaci těchto údajů o území, pravidelnou aktualizaci ÚAP obcí (minimální 
kroky vedoucí ke splnění podmínky pravidelné aktualizace jsou splněny 
záznamem příjmu dat do fronty příjmů, dále viz „Metodické pokyny“, jež jsou 
přílohou této smlouvy), evidenci příslušných pasportů údajů o území a dalších 
souvisejících metadat a doplňkových informací. Povinnosti správce dat může 
partner smlouvou převést na třetí osobu. 

3. Partner se zavazuje využívat nástrojů pro verifikaci – tj. verifikovat data svěřená 
ke spravování Olomouckému kraji v souladu s čl. II. a. bod 4 a takto verifikovaná 
data považovat za údaje o území definované stavebním zákonem.  

4. Partner má právo vyžadovat po Olomouckém kraji jako správci dat svěřených 
údajů o území aktualizaci svěřených  údajů o území v souladu s čl. II. a. bod 4.  

5. Partner bude respektovat strukturu uložení dat projektu „Nástroje ÚAP“ 
a organizování pracovních postupů souvisejících s projektem „Nástroje ÚAP“.  Je 
oprávněn podílet se na rozvoji projektu „Nástroje ÚAP“, vést s  Olomouckým 
krajem diskuzi nad směřováním tohoto projektu a podávat návrhy na změnu 
přílohy „Metodické pokyny“ a na změny struktury uložení dat a pracovních 
postupů, a dalších souvisejících dokumentů s ohledem na objektivní potřebu 
aktualizace. 

6. Partner má právo účastnit se všech školení v rámci zavádění a udržování 
projektu „Nástroje ÚAP“.  

7. Partner se zavazuje Olomouckému kraji poskytnout data ÚAP obcí a digitální 
podobu pasportů údajů o území včetně dostupných evidenčních systémů 
k využití při testovací fázi projektu „Nástroje ÚAP“ a také k využití pro prvotní 
naplnění datového a metadatového úložiště a to dle požadavků uvedených 
v příloze této smlouvy „Metodické pokyny“.  

8. Údaje o území, evidence pasportů, vedená metadata a doplňkové informace pro 
příslušný partnerský ORP jsou součástí ÚAP obcí partnera a partner je může 
kdykoliv využít pro svou územně plánovací činnost. Partner může využívat data 
v datovém uložišti pro potřeby Magistrátu města Přerova. 

9. Partner může využívat projekt „Nástroje ÚAP“ pro zveřejňování svých ÚAP, dále 
je oprávněn poskytovat a vydávat data ÚAP obce pro potřeby územního 
plánování oprávněným žadatelům (dle stavebního zákona). Data budou 
vydávána ve formátu a struktuře obsažených v příloze této smlouvy „Metodické 
pokyny“. 

10. Partner je povinen informovat Olomoucký kraj o zjištěných problémech 
a překážkách při využívání projektu „Nástroje ÚAP“ včetně problémů na své 
straně, které vedou nebo by mohly vést k nemožnosti využívat projekt „Nástroje 
ÚAP“ pro pravidelné aktualizace ÚAP obce. 

11. Partner se zavazuje řídit přílohou „Metodické pokyny“ této smlouvy, a to vždy 
jejím aktuálním zněním a postupovat v souladu s dalšími dokumentacemi 
souvisejícími s projektem (dle čl. II. a. bod 9).  

12. Partner projektu se zavazuje umožnit zástupcům Olomouckého kraje (tj. 
zaměstnancům Olomouckého kraje zařazeným do Krajského úřadu 
Olomouckého kraje) a zástupcům dodavatele instalaci a zprovoznění 
programového vybavení specifikovaného v příloze   „Metodické pokyny“. 
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III. 
 

Trvání spolupráce, hrazení nákladů  
 
1. Tato smlouva se uzavírá k dosažení účelu dle čl. I. této smlouvy na dobu určitou, 

tj. na dobu od zahájení spolupráce, dle čl. I. odst. 3 této smlouvy, a dále po dobu 
trvání udržitelnosti projektu „Nástroje ÚAP“. Doba udržitelnosti projektu „Nástroje 
ÚAP“ byla stanovena na dobu 5 let od zahájení provozní fáze projektu „Nástroje 
ÚAP“. Nejpozději 6 měsíců před uplynutím doby udržitelnosti je Olomoucký kraj  
povinen nabídnout partnerovi účast v dalším pokračování projektu „Nástroje 
ÚAP“.  

2. Zajišťovací náklady na technologie a provoz projektu „Nástroje ÚAP“ jsou 
v přípravné fázi, testovací fázi a po dobu udržitelnosti projektu hrazeny 
Olomouckým krajem. Olomoucký kraj se zavazuje tyto náklady plně hradit a 
nevymáhat je na partnerovi. Olomoucký kraj rovněž zajistí pro partnerem 
uvedené osoby v souladu s čl. II. a. odst. 7 bezplatné školení. 

3. Roli správce dat svěřených údajů o území dle čl. II. a. bod 4. bude Olomoucký 
kraj vykonávat bezplatně.  

4. Výkon vlastní činnosti partnera jako pořizovatele ÚAP ORP, tj. správce dat pro 
aktualizace ÚAP obcí, evidence a aktualizace příslušných pasportů údajů 
o území a dalších metadat a doplňkových informací, bude v režii partnera. 

 
 

 
IV. 

 
Ostatní ujednání 

 
1. Technologie projektu je výlučným vlastnictvím Olomouckého kraje.  
2. Smluvní strany jsou si vědomy následků vyplývajících z neplnění role příslušného 

pořizovatele a správce dat a z poskytnutí neaktuálních dat ÚAP. 
3. Při nedodržení závazků vyplývajících z této smlouvy bude toto řešeno 

přednostně dohodou smluvních stran o možnostech odstranění problémů, jež 
vedou k nedodržování této smlouvy. 

4. V případě nemožnosti dohody smluvních stran na odstranění problémů 
a následném řešení problémů, nebo v situaci, kdy partner opakovaně nebude 
plnit povinnosti stanovené touto smlouvou, je Olomoucký kraj oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

5. Partner je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Olomoucký kraj 
nebude plnit povinnosti této smlouvy nebo v případě nemožnosti dohody 
smluvních stran na odstranění problémů. 

6. Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran se smluvní 
strany dohodly, že nebudou požadovat žádné finanční plnění po druhé smluvní 
straně. 

7. V případě, že bude smluvní vztah z jakéhokoliv důvodu mezi smluvními partnery 
ukončen, vydá Olomoucký kraj nejpozději do 1 měsíce od žádosti partnera 
aktuální údaje a příslušné pasporty z datového uložiště partnerovi ve formátu a 
struktuře dle přílohy této smlouvy „Metodické pokyny“.   
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V. 
 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem vstupu 

partnera do projektu.  
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky. 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním 

tajemstvím ve smyslu ustanovení § 17 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu. 

4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého 
kraje č. UZ/4/7/2013 ze dne 26. 4. 2013. Uzavření této smlouvy bylo schváleno 
usnesením Zastupitelstva města Přerova č. ….…….……….. ze dne ..................   
Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 
2 vyhotovení. 

 
 
 
 
 
V Olomouci dne …………………               V Přerově dne ………………….. 
 
 
 
 
 
 
    ..............................................          ................................................. 

za Olomoucký kraj                    za Statutární město Přerov  
 

Ing. Michal Symerský    Ing. Jiří Lajtoch      
2. náměstek hejtmana    primátor města 

 
 
 
 
 
Příloha: 
 

Metodické pokyny 
- „Nástroje ÚAP“ - popis projektu 
- uživatelské role v projektu, práva a povinnosti uživatelů 
- správa dat 
- datové formáty a struktra dat 
- migrace a verifikace dat 
- orientační harmonogram projektu 
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