Licenční smlouva k užívání geodatabáze Global Network
č. 13300/XXX/RR
uzavřená na základě zákona č. 89/2012 Občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník)
a zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), níže
uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
Distributor:
Organizace:
Sídlo:
Jednající:
Pracoviště:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
Ing. Filip Týc

Odbor silniční databanky a NDIC
Slovenská 1142/7, 702 00 Ostrava – Přívoz

IČ:
65993390
(dále také jen „distributor“)
a
Uživatel:
Organizace:
Sídlo:
Jednající:
Pracoviště:
IČ:
Kontaktní e-mail a telefon:
(dále také jen „uživatel“)

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Pod pojmem geodatabáze Global Network (dále jen „GN“) se pro potřeby této smlouvy rozumí
datová sada dle následné specifikace (a dále popsána v Technické specifikaci, která tvoří přílohu
č. 1 této licenční smlouvy):
•
•
•
•
•

Verze:
Rozsah pokrytí:
Souřadnicový systém:
Formát dat:
Počet uživatelů:

definovaná v příloze č. 2 této smlouvy*
definován v příloze č. 2 této smlouvy
S-JTSK
SHP (ESRI Shapefile) / DBF tabulka
počet intranetových serverů definován v příloze č. 2 této smlouvy

Rozsah vrstev dle přílohy 2 této smlouvy – vyplněný Identifikační formulář žadatele.
*A všechny další verze, které budou Uživatelem objednány pomocí Identifikačního formuláře
žadatele.
2. Distributor prohlašuje, že je oprávněným distributorem licencí k užití geodatabáze Global Network.
3. Tato licenční smlouva upravuje práva a povinnosti vyplývající ze závazkového vztahu mezi
distributorem a uživatelem okamžikem uzavření licenční smlouvy.
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Článek 2
Předmět smlouvy
1. Předmětem této licenční smlouvy je úprava licenčních podmínek ke geodatabázi Global Network
mezi distributorem a uživatelem.
Článek 3
Rozsah licence
1. Distributor poskytuje uživateli právo na užívání GN pouze jako nevýhradní právo databázi užívat,
a to v rozsahu specifikovaném touto licenční smlouvou. Uživateli nevznikají jakákoliv vlastnická
práva ke GN.
2. GN může být uživatelem použita v souladu s Definicí resortní licence dle přílohy 3 této smlouvy a
pouze pro tyto účely:
Viz příloha č. 2 bod 3 položky „Doplňující informace k žadateli“.
3. Uživatel je oprávněn využívat poskytnuté digitální mapy pouze v souladu s počtem definovaných
licencí a uživatelů v tom smyslu, že předmětnou digitální mapu při poskytnutí licence pro jednoho
uživatele lze instalovat, provozovat a využívat v rámci jednoho fyzického technického pracoviště
(PC) Uživatele ve stejném čase pro jednoho uživatele tohoto pracoviště.
4. V případě potřeby Uživatele přenést instalaci dat na jiné pracoviště, je Uživatel povinen provést
fyzické odstranění datového souboru dle bodu 1 článku 2 této Licenční smlouvy z původního
pracoviště a opakovat instalaci na pracovišti novém pro každou jednotlivou digitální mapu, licenci
a uživatele.
5. Uživatel je oprávněn využívat předmětné digitální mapy dle této Licenční smlouvy a jejich data
pouze jako referenční data. Referenčními daty pro účely této Licenční smlouvy se rozumí data,
která slouží k upřesňování geometrické a atributové přesnosti objektů. Uživatel se zavazuje
neměnit geometrický tvar grafických prvků a topologii grafických prvků.
6. Uživatel je oprávněn v procesu užívání dat přiřazovat grafickým prvkům nové grafické vlastnosti
(barva, symbol, popis) a negrafické vlastnosti (atributy). Dále je Uživatel oprávněn využívat data
pro tvorbu odvozených, kvalitativně nových informací jako jsou analýzy obalových zón, sdružování
objektů a další bez konečného vymezení. Tyto analýzy je uživatel oprávněn využívat pouze pro
vlastní potřebu a v rámci komunikace se svými partnery a zákazníky.
7. Uživatel je oprávněn s daty předmětných digitálních map provádět formátové a souřadnicové
konverze, ale na všechna takto odvozená data se vztahují ustanovení této Licenční smlouvy.
8. Uživatel je povinen zajistit bezpečnost dat dle čl. 2 bodu 1 této smlouvy před zneužitím ze strany
třetích osob. V případě prokázání takového zneužití nese Uživatel veškerou zodpovědnost stejnou
měrou jako v případě vědomého zneužití Uživatelem.
9. Uživatel se zavazuje neposkytovat data dle čl. 2 bodu 1 této Licenční smlouvy ani jejich části
třetím osobám, a to žádnou formou, tj. ani za úplatu, ani bezúplatně, ani pronájmem. Předání GN
ve zdrojové podobě či v jiném otevřeném (veřejném) formátu dalším (třetím) stranám je povoleno
pouze s písemným souhlasem distributora.
10. Uživatel se zavazuje nevyužívat geodatabázi Global Network pro tvorbu jakéhokoliv podobného
komerčního či nekomerčního produktu za účelem prodeje či jiné formy distribuce třetím osobám.
11. Právo užívat digitální mapy v souladu se zněním této Licenční smlouvy je Uživateli poskytnuto na
dobu neurčitou.

2/8

Článek 4
Distribuce geodatabáze Global Network
1. GN bude doručena uživateli do 7 dnů po doručení podepsané licenční smlouvy na kontaktní adresu
distributora uvedenou v této smlouvě.
2. Distributor se zavazuje, že v případě vzniku nové verze GN bude uživatele informovat o této
skutečnosti, a to do 14 dnů na kontaktní e-mailovou adresu uživatele.
Článek 5
Odpovědnost za škodu a vady
1. Distributor v žádném případě neručí za škody vzniklé v souvislosti s užíváním GN a informací v ní
obsažených. Distributor není zodpovědný za chyby či nefunkčnost zařízení či produktu, v němž byla
implementována GN.
2. Uživatel se zavazuje k podávání informací o zjištěných chybách v GN nebo o její nekompletnosti,
jakmile tyto chyby zjistí, a to nejpozději do jednoho měsíce po nalezení těchto nedostatků.
Článek 6
Cena za využití GN, náhrada škod
1. V případě použití GN v souladu a rozsahu daném v článku 3, této licenční smlouvy, se žádné
licenční či distribuční poplatky neplatí.
2. Uživatel plnou měrou odpovídá za škody, které způsobí užitím GN v rozporu s článkem 3 této
licenční smlouvy.
Čl. 7
Závěrečné ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran.
2. Tuto smlouvu lze platně měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky potvrzenými všemi
smluvními stranami.
3. Pro případný odběr dalších verzí GN se stanovuje, že je tak možno učinit pouze na základě řádně
vyplněného a doručeného formuláře žadatele; jež je přílohou 2 této licenční smlouvy; doručeného
na adresu distributora, a to bez nutnosti podpisu nového dodatku licenční smlouvy. Distributor si
vyhrazuje právo tuto žádost odmítnout, a to pouze za předpokladu, že se objeví skutečnosti, které
budou nutným předpokladem uzavření nového dodatku k této Licenční smlouvě.
4. Distributor může od této licenční smlouvy odstoupit v případě, že uživatel závažným způsobem
poruší některé z ustanovení článku 3 této licenční smlouvy. Odstoupí-li distributor od licenční
smlouvy, je uživatel povinen GN vrátit do 7 dnů distributorovi, písemně potvrdit smazání všech
kopií.
5. V případě ukončení licenční smlouvy dohodou se uživatel zavazuje tuto certifikovanou lokalizační
databázi vrátit do 7 dnů distributorovi, písemně potvrdit smazání všech kopií v běžně přístupných
formátech a do 1 roku ukončit distribuci produktů, do nichž byla certifikovaná lokalizační databáze
implementována.
6. Tato licenční smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž
každá ze smluvních stran dostane jeden.
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7. Tato licenční smlouva se řídí a je vykládána podle platných ustanovení českého právního řádu.
Právní vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny v této licenční smlouvě, se řídí
ustanoveními občanského zákoníku, autorského zákona a ostatními obecně závaznými právními
předpisy České republiky.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato licenční smlouva je projevem jejich pravé, svobodné
a srozumitelné vůle a že nebyla sepsána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, což
stvrzují svými podpisy.
Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Technická specifikace GN
Příloha č. 2 – Vyplněný Identifikační formulář žadatele
Příloha č. 3 – Definice resortní licence

V……………………, dne …………………………

V……………………, dne …………………………

………………………………………………………….
Distributor

…………..…………………...……………………….
Uživatel
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Příloha č. 1 – Technická dokumentace
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Příloha č. 2 – Vyplněný Identifikační formulář žadatele
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Příloha č. 3 – Definice resortní licence
Rozsah resortní licence
1.1. Definice resortní licence:
Společnost Central European Data Agency, a.s. poskytuje licenci na datovou sadu Global Network
(dále i GN) jako nevýhradní a její rozsah užití je tedy omezen. Rozsah licence lze specifikovat v obecné
rovině jako licenci ve prospěch Ministerstva dopravy a jemu podřízených organizací v resortu dopravy
(zřizované, příspěvkové či jinak řízené organizace – myslí se podřízené organizace Ministerstvu
dopravu typu státní podniky a státní organizace, organizační složky státu, státní příspěvkové
organizace, právnické osoby podřízené Ministerstvu dopravy a veřejné výzkumné instituce) a rovněž
pro potřeby státní správy a veřejné samosprávy s dopadem na veškeré agendy a informační systémy
související
s dopravou. Rozsah takto přidělené licence umožňuje nabyvateli licence komfortní užití díla v rámci
resortu dopravy, pro potřeby státu a rovněž její šíření, formou podlicencí, ve prospěch třetích osob, za
předpokladu souhlasu poskytovatele licence.
1.2. Popis licence:
Územní rozsah Česká republika. Doba trvání licence se sjednává na dobu neurčitou. Licence se uděluje
jako resortní – nevýhradní.
1.3. Licence umožňuje:
a) využití dat pro interní potřebu v rámci resortu dopravy
• Ministerstvo dopravy a jemu podřízené organizace
b) využití dat pro potřeby Národního geoportálu INSPIRE za předpokladu ochrany zdrojových dat
(kompletní geodatabáze Global Network),
• za účelem naplnění povinností pramenících ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace
v Evropském společenství (INSPIRE) se sjednává oprávnění poskytování podlicencí ve
prospěch třetích osob,
• prohlížecí služby jsou bez omezení,
• v rámci stahovacích služeb je umožněno bezúplatné šíření zdrojových dat v rozsahu
takových částí, které neumožní systematickou dekompilaci celé geodatabáze, směřující ke
zneužití datové sady GN.
c) využití dat v souvislosti s realizací Centrální evidence pozemních komunikací (CEPK) za
předpokladu ochrany zdrojových dat (kompletní geodatabáze Global Network),
• za účelem naplnění povinností pramenících ze související vyhlášky se sjednává oprávnění
poskytování podlicencí, bez omezení poskytovatele licence, ve prospěch třetích osob,
které se budou podílet na sběru, zpracování a poskytování dat ve prospěch CEPK,
• za účelem neomezeného poskytování dat subjektům definovaným ve vyhlášce k CEPK
jako uživatelé (subjekty oprávněné využívat data z CEPK), za předpokladu zajištění
ochrany dat před zneužitím,
• prohlížecí služby pro neodbornou veřejnost jsou bez omezení,
• v rámci stahovacích a publikačních služeb je umožněno bezúplatné šíření zdrojových dat
v rozsahu takových částí, které neumožní systematickou dekompilaci celé geodatabáze
směřující ke zneužití datové sady GN.
d) využití dat v rámci programu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do
roku 2020 (Geoinfostrategie),
• v rámci dodávky dat garantovaných resortem dopravy v rámci Národní sady prostorových
objektů (NaSaPO) za účelem tvorby státního mapového díla. Na toto odvozené mapové
dílo se nebude stahovat jakékoliv omezení.
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e) využití dat v rámci projektů a informačních systémů, kde Ministerstvo dopravy (či jím podřízená
organizace) spolupracuje s jinými resorty, orgány státní správy a veřejné samosprávy či firmami
a organizacemi za předpokladu zajištění ochrany dat před zneužitím,
f) aktualizaci předmětné datové sady prostřednictvím zaměstnanců nabyvatele licence, jím pověřené
organizace či firmy za předpokladu zajištění ochrany dat před zneužitím, či autora datové sady.

1.4. Licence neumožňuje:
Využití dat na projekty, které nejsou realizované v rámci meziresortní spolupráce s Ministerstvem
dopravy a jiné výše neuvedené. Šíření dat třetím osobám (fyzickým osobám, právnickým osobám,
státním či jiným organizacím) způsobem odporujícím rozsahu nevýhradní licence.
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