ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD

Podmínky užití dat ČÚZK

Jana Kuchařová

Hradec Králové
9. 6. 2015

Podmínky užití produktu
• Poskytování produktů se řídí Obchodními podmínkami ZÚ
• Rozlišuje se, zda produkt je/není pro „vlastní potřebu“.
• Vlastní potřebou se rozumí užití, jehož účelem není dosažení přímého
nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Za vlastní
potřebu též považuje Zeměměřický úřad takové užití, pokud data
nabyvatel zpracuje a použije pouze pro jednoho svého zákazníka.
Zpracovaná data smí předat nabyvatel svému zákazníkovi jen v tištěné
podobě nebo v podobě tiskového souboru.
• Vlastní potřebou není:
• obchodní šíření digitálních produktů nebo jejich aplikací a modifikací, komerční
prezentace digitálních produktů na internetu nebo užití digitálních produktů k
vytvoření jiného kartografického díla,
• další užití digitálních produktů třetí osobou se samostatnou právní subjektivitou
než je nabyvatel,
• pokud je nabyvatelem zpracovatel digitálních produktů, který dále předává
zpracovaná data v digitální formě,
• užití dat ze skenování ÚAZK k jakékoliv publikaci reprodukce (týká se i
nekomerčního zveřejnění na internetu nebo nezpoplatněné reprodukce v případě
nekomerčního užití).
www.cuzk.cz

2

Možnosti publikování na internetu
• Poskytnutá data (kromě dat ze skenování ÚAZK) může nabyvatel
nekomerčně prezentovat na internetu.
• Prezentací se rozumí vždy jen zprostředkování nahlížení dat
na internetových stránkách nabyvatele.
• Nabyvatel není oprávněn poskytnout zprostředkování nahlížení dat
na internetových stránkách jiných subjektů ani poskytnout těmto
subjektům obrazy dat jiným způsobem (např. pomocí svých prohlížecích
služeb), pokud není uvedeno ve smlouvě jinak.
• Je nutné přitom dodržet podmínky ochrany:
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Přehled bezplatně poskytovaných produktů
• Na základě podepsané smlouvy poskytuje ZÚ bezplatně:
•
•
•
•
•
•
•

ZABAGED® (dle zák. č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
Digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G),
Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G),
Digitální model povrchu České republiky 1. generace (DMP 1G),
Ortofoto České republiky,
Data200,
data Geonames a stahovací služba WFS – Geonames pouze pro územně
plánovací činnost a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace
a územní studie,
• INSPIRE datové sady pro téma Vodstvo (HY), Zeměpisná jména (GN) a Ortofoto
(OI),
• Stahovací službu WFS – INSPIRE pro téma Vodstvo (HY) a Zeměpisná jména (GN),
• Stahovací služba WFS - ZABAGED®.
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Průběh vyřízení objednávky

•
•
•
•

Objednávka v E-shopu Geoportálu ČÚZK
Po přijetí objednávky – návrh smlouvy dle každé objednávky
Smlouvu podepisuje ZÚ jako první a poté je poslána k podpisu
Podepsaná smlouva zpět na ZÚ = v případě bezplatné objednávky
výdej dat
• Placená objednávka – zaslání faktury e-mailem a po jejím zaplacení
výdej dat
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Smlouva s krajem
• Kraj má uzavřenou smlouvu se ZÚ za obce i ORP
• Podmínka pro obce, ORP: Podepsání smlouvy s krajem
• Výhody:
• Není potřeba psát smlouvu na každou objednávku
• Po přijetí objednávky připravujeme data a v co nejkratším termínu je
vydáváme
• Smlouva platí na všechny objednávky po dobu platnosti smlouvy
• Většinou je smlouva uzavřena i na placené produkty (Státní mapové dílo)
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