
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 57 

 DNE: 30. 11. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 928/2020/SRI 

 

NÁZEV: 
 

Memorandum o spolupráci města Žďáru nad Sázavou s Fakultou informatiky 
Masarykovy univerzity (FI MU) 

 

ANOTACE: 

Spolupráce s FI MU umožní Žďáru n. S. přístup k moderním postupům získávání a zpracování 
městských dat, na základě kterých lze následně podloženě rozhodovat o dalším rozvoji města. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje Memorandum o spolupráci mezi městem Žďár nad Sázavou 
a Fakultou informatiky Masarykovy univerzity a pověřuje pana starostu podepsáním. 

Starosta města: 
- 

Radní města pro oblast školství: Místostarostka města: 

Tajemnice MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor strategického rozvoje a 
investic: 

Odbor stavební a územního 
plánování: 

Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Krizové řízení: Městské lesy a rybníky: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

- 

Předkládá: 

- 

 



 

Název materiálu: Memorandum o spolupráci mezi městem Žďár nad Sázavou a Fakultou 

informatiky Masarykovy univerzity 

 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 1 Memorandum o spolupráci (3 strany) 
 
 
Popis 

Město Žďár nad Sázavou spolupracuje s FI MU, protože obě strany spojuje zájem o využití 
strojových dat o chodu města. FI MU má zájem zkoumat metody automatického sběru, třídění, 
archivace a zpracování velkého objemu dat. FI MU usiluje o získávání velkého objemu strojových 
dat bez vazby na konkrétní občany. Město Žďár n. S. má zájem zpracovat data a jejich výsledky 
použít pro rozhodování o rozvoji města. Data budou rovněž dostupná občanům města pro jejich 
potřeby. Spolupráce probíhá již dva roky a jejími výsledky jsou přehled zdrojů městských dat a 
dashboard pro jejich zobrazení a interpretaci – viz odkazy níže. Dosavadní vývoj ukázal, že je pro 
obě strany vhodné spolupráci dále rozvíjet a realizovat konkrétní výzkumné projekty. Pro potřeby 
projektových žádostí podávaných FI MU musí být spolupráce s městem oficiálně doložitelná.   

Dopad do rozpočtu města 
Nemá vliv na rozpočet města – memorandum neobsahuje finanční závazky. 
 
 
Geneze případu 

 Spolupráce s FI MU začala díky projektu Využití konceptu Smart City pro rozvoj města 

Žďár nad Sázavou. 

 Počátečním krokem bylo zmapování zdrojů městských dat a stanovení způsobů jejich 

interpretace. Přehled dostupných dat je k dispozici na sc02.fi.muni.cz (už. jméno: zdar-

user, už. heslo: Gn9JeuXTKc) a dashboard je dostupný na adrese: 

http://sc03.fi.muni.cz:3000/public/dashboard/5d189658-5c4f-4bde-a280-049c45dedf6a 

 V současné době je vhodné probíhající spolupráci doložit oficiálním dokumentem, který 

bude přílohou pro projektové žádosti k výzkumným projektům FI MU. 

 
 
Návrh řešení 

 Schválit Memorandum o spolupráci v přeloženém znění 

 
Varianty návrhu usnesení 

 Rada města po projednání schvaluje Memorandum o spolupráci mezi městem Žďár nad 

Sázavou a Fakultou informatiky Masarykovy univerzity a pověřuje pana starostu podepsáním. 

 

 Rada města po projednání neschvaluje Memorandum o spolupráci mezi městem Žďár nad 

Sázavou a Fakultou informatiky Masarykovy univerzity a pověřuje pana starostu podepsáním. 

 
Doporučení předkladatele 
Schválit Memorandum o spolupráci v přeloženém znění. 
 
 
Stanoviska  
- 
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Memorandum o spolupráci 
 

uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění 

 
 

I. Smluvní strany 
 
Masarykova univerzita 
IČ:  00216224 
DIČ:  CZ00216224 
se sídlem: Žerotínovo nám. 9, 601  77 Brno, Česká republika 
veřejná vysoká škola, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupená: -, děkanem Fakulty informatiky 
korespondenční adresa: Botanická 68a, 602  00 Brno 
(dále jen „fakulta“) 
 
a 
 
Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem: Žižkova 227/1 Žďár nad Sázavou 951 02 
zastoupené: - starostou 
(dále jen „město“) 
 
 

II. Preambule 
 
1. Fakulta je významnou výzkumnou a vzdělávací institucí, která se dlouhodobě věnuje 

multioborovému výzkumu a vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních 
technologií a spolupráci s aplikační sférou. Součástí fakulty je Laboratoř servisních 
systémů, která se zabývá aplikací služeb v oblasti Smart City, zejména s důrazem na IT 
jako službu, ale i z hlediska celkového přínosu pro občany, města nebo další významné 
skupiny. Fakulta současně spolupracuje na tvorbě metodických materiálů pro oblast 
Smart City s Ministerstvem pro místní rozvoj a Svazem měst a obcí ČR. 

2. Město má zájem na svém rozvoji a chce implementovat metodiku Smart City. Má zájem 
podílet se i na aplikovaném výzkumu společně s fakultou a přinášet tak svým občanům 
další přidanou hodnotu. 

3. Obě smluvní strany vedeny vážným zájmem rozvíjet vzájemnou spolupráci směřující 
k rozvoji inovativních technologií a jejich uplatnění v praxi a posílení spolupráce 
výzkumného a aplikačního sektoru se dohodly na uzavření tohoto memoranda, které 
vytváří základní rámec vzájemné spolupráce a umožní její efektivní realizaci. 
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III. Cíle a rámec společného záměru 
 
1. Smluvní strany budou usilovat o vytvoření co nejlepších podmínek jak pro naplnění 

tohoto memoranda, tak i pro případné uzavírání konkrétních smluv v oblastech dle 
předmětu tohoto memoranda, tak i v jiné vzájemně výhodné činnosti. 

2. Spolupráce mezi smluvními stranami se uskutečňuje zejména formou: 

a) umožnění provádění výzkumu v úřadech města, městských společnostech a 
příspěvkových organizacích města vědeckým pracovníkům a studentům fakulty, 

b) vzájemného poskytování informací o možnostech rozvoje města v oblasti Smart 
City, jejich vhodného způsobu společné aplikace a rozvoje, 

c) společné účasti ve vyhlašovaných projektových výzvách a poskytování součinnosti 
při tvorbě konkrétních projektů, 

d) společné koordinace prezentace vzájemné spolupráce. 

3. Další aktivity spolupráce budou předmětem průběžných konzultací mezi smluvními 
stranami. Konkrétní cíle a bližší podmínky spolupráce smluvních stran podle tohoto 
memoranda mohou být sjednány samostatnými ujednáními nebo prováděcími 
smlouvami uzavřenými smluvními stranami v návaznosti na toto memorandum.  

4. Toto memorandum o společném záměru neobsahuje finanční závazky pro žádnou ze 
smluvních stran. 

 
 

IV. Organizační zabezpečení spolupráce 
 
1. Smluvní strany sjednávají, že zajišťování jejich závazků vyplývajících z této smlouvy a 

jejich vzájemnou spolupráci při jejím naplňování budou zajišťovat svými pověřenými 
zástupci. 

2. Za naplnění výše uvedených bodů spolupráce bude za fakultu odpovědný Ing. -, Ph.D. Za 
supervizi realizace odpovídá za fakultu proděkanka pro průmyslové partnery -, Ph.D. 

3. Za město za naplnění uvedených bodů odpovídá Ing. -, -@zdarns.cz.  

4. Smluvní strany jsou oprávněny pověřené zástupce změnit s tím, že tato změna je pro 
obě smluvní strany závazná poté, co bylo druhé smluvní straně doručeno písemné 
oznámení o této změně. 

 
 

V. Závěrečná ustanovení 
 
1. Smluvní strany se zavazují zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst 

kterékoli ze smluvních stran nebo co by mohlo negativně ovlivnit jejich činnost či 
spolupráci. 

2. Smluvní strany podpisem tohoto memoranda prohlašují, že budou poznatky získané na 
základě této smlouvy využívat ke společné činnosti, budou provádět aktivní informační 
výměnu v oblastech spolupráce s využitím nejnovějších informačních technologií. 
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3. Smluvní strany se zaručují, že nebudou využívat výsledky spolupráce získané dle této 
smlouvy bez souhlasu druhé smluvní strany, přičemž se takto získané výsledky a další 
informace podle této smlouvy považují za důvěrné. 

4. Toto memorandum se uzavírá na dobu neurčitou. Memorandum nabývá platnosti 
a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. 

5. Vztahy neupravené tímto memorandem se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ostatními obecně závaznými 
předpisy.  

6. Smluvní strany mohou vypovědět toto memorandum bez uvedení důvodu písemnou 
výpovědí zaslanou druhé smluvní straně. Výpovědní doma činí šest (6) měsíců a začíná 
běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé 
smluvní straně. 

7. Toto memorandum lze doplňovat či měnit pouze formou písemných očíslovaných 
dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

8. Smluvní strany nemají vůči sobě v den podpisu tohoto memoranda žádné finanční 
závazky. 

9. Memorandum bylo schváleno Radou města dne                  pod č. j. 

10. Toto memorandum je vyhotoveno ve dvou stejnopisech, kdy každá ze stran obdrží jedno 
vyhotovení. 

11. Smluvní strany prohlašují, že si memorandum přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

 
 
V Brně dne     Ve Žďáře nad Sázavou dne 
 
 
 
-      - 
děkan      starosta 
 


