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Příloha č. 1 k usnesení RMP č. 656 ze dne 9. 6. 2016 

 

Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datových souborů 

 Geografického informačního systému města Plzně 

 

Článek 1 

Všeobecná ustanovení 

1. Cílem tohoto dokumentu je stanovení pravidel (dále jen „Pravidla“) pro poskytování dat a 

výstupů: 

 z datových souborů Geografického informačního systému města Plzně (dále jen „GIS 

města Plzně“), jejichž správou je pověřena SPRÁVA INFORMAČNÍCH 

TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace (dále jen „SITMP, dodavatel 

nebo distributor“),  

 dat o území města Plzně ve správě dalších subjektů, pro které je SITMP distributorem,  

 a dalších textových, databázových a grafických souborů z různých oblastí působnosti 

městské správy (dále jen „data a výstupy“),  

 vše pro jednotlivé uživatele dat a výstupů (dále jen „odběratel“). 

2. Data a výstupy jsou poskytovány režimem základním, standardním a nadstandardním. 

3. Základním režimem poskytování dat a výstupů se pro účely těchto pravidel rozumí poskytování 

formou mapových prohlížecích a stahovacích služeb a formou typizovaných souborů dat (open 

data, otevřená data). Seznam mapových prohlížecích a stahovacích služeb a typizovaných souborů 

dat a jejich výměnných formátů je zveřejněn na adrese http://mapy.plzen.eu. Data a výstupy jsou v 

základním režimu poskytovány bezplatně. 

4. Standardním režimem poskytování dat a výstupů se pro účely těchto pravidel rozumí poskytování 

za asistence dodavatele při výběru dat a výstupů, výběru datové oblasti a služeb spojených s 

přípravou a poskytováním dat a výstupů, jejichž zpracování nepřesáhne 0,5 hodiny. Data a 

výstupy jsou poskytovány za manipulační poplatek a ceny stanovené Ceníkem. 

5. Nadstandardním režimem poskytování dat a výstupů se pro účely těchto pravidel rozumí jakékoli 

asistované služby výdeje spojené s přípravou a poskytováním dat a výstupů, pokud doba jejich 

zpracování přesáhne 0,5 hodiny. Data a výstupy jsou poskytovány za manipulační poplatek a ceny 

stanovené Ceníkem. 

6. Manipulační poplatek je počítán za celkové zpracování žádosti, nikoliv za jednotlivé požadované 

vrstvy zvlášť. 

7. Ceny za poskytovaná data a výstupy, manipulační poplatek a ceny souvisejících asistovaných 

služeb jsou stanoveny po jednotlivých položkách v Ceníku.  

8. Ceník je uveden v příloze č. 1. těchto Pravidel, je vydáván a aktualizován dodavatelem a zveřejněn 

na adrese http://mapy.plzen.eu.   

9. Odběratel je povinen užít data a výstupy pouze v souladu s licenčními podmínkami. Souhlas s 

licenčními podmínkami potvrdí odběratel svým podpisem na podané žádosti (viz příloha č. 3 

těchto pravidel), kterou je odběratel povinen doručit dodavateli. 

10. Porušení licenčních podmínek a těchto Pravidel je předmětem sankce. Výše sankce je stanovena 

Ceníkem.  

11. Licenční podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2. těchto Pravidel, jsou vydávány a aktualizovány 

dodavatelem a jsou zveřejněny na adrese http://mapy.plzen.eu. 

http://mapy.plzen.eu/
http://mapy.plzen.eu/
http://mapy.plzen.eu/
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12. Poskytování dat třetích stran (např. ČÚZK) se řídí dle obecně závazných předpisů a smluvních 

ujednání. 

13. Právo šíření dat dalšími subjekty, pro které je SITMP distributorem, které data vytváří a 

aktualizují např. SITMP, ÚKRMP, SVSMP, ČÚZK, správci technické a dopravní infrastruktury, 

zůstává nedotčeno. 

14. Pokud odběratel pověří převzetím údajů jiný subjekt, je povinen doložit dodavateli toto pověření. 

15. Dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za vhodnost užití dat a výstupů pro specifický účel. 

Dodavatel v žádném případě neručí za škody vzniklé v souvislosti s užíváním dat a výstupů 

a informací v nich obsažených. 

Článek 2 

Přehled dat a výstupů 

Tato Pravidla se týkají následujících dat a výstupů z datových souborů: 

a) dat o území města Plzně a jeho rozšířené působnosti ve správě dodavatele; 

b) dat o území města Plzně a jeho rozšířené působnosti ve správě dalších subjektů, pro které je 

dodavatel distributorem; 

c) dalších textových, databázových a grafických souborů z různých oblastí působnosti městské 

správy (správa města, územní rozvoj, doprava, školství apod.). 

Článek 3 

Poskytování dat a výstupů organizacím města 

1. Organizacím města poskytuje dodavatel data a výstupy ve standardním i nadstandardním režimu 

pro jejich interní užití v rámci organizace bezplatně. 

2. Organizacemi města se rozumí statutární město Plzeň a veškeré městem Plzní zřízené příspěvkové 

organizace, plně či podílově vlastněné obchodní společnosti, nadace a sdružení, ve kterých je 

město Plzeň účastno. 

Článek 4 

Poskytování dat a výstupů odběratelům v souvislosti s plněním zakázky pro organizace města 

1. Odběrateli v souvislosti s plněním zakázky pro organizace města poskytuje dodavatel 

jednorázově data a výstupy ve standardním i nadstandardním režimu za manipulační poplatek a 

ceny stanovené Ceníkem. V případě doplňujícího předání dat a výstupů na základě již zpracované 

žádosti se počítá nový manipulační poplatek. 

2. Vybraná data a výstupy se poskytují na základě písemné žádosti (uvedené v příloze č.3a těchto 

Pravidel) včetně potvrzení o účelu použití dat a výstupů odpovědným pracovníkem organizace 

města, která zakázku zadává, financuje nebo se na ní jinak podílí. 

3. Na veškerá poskytnutá data a výstupy se vztahují licenční podmínky, které se odběratel podáním 

žádosti a převzetím dat a výstupů zavazuje dodržovat. Poruší-li tuto povinnost, je odběratel 

povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši stanovené Ceníkem. 
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Článek 5 

Poskytování dat a výstupů státním orgánům  

1. Orgánům státní správy poskytuje dodavatel data a výstupy ve standardním režimu bezplatně. 

2. Vybraná data a výstupy se poskytují na základě písemné žádosti (uvedené v příloze č.3b těchto 

Pravidel). 

3. Na veškerá poskytnutá data a výstupy se vztahují licenční podmínky, které se odběratel podáním 

žádosti a převzetím dat a výstupů zavazuje dodržovat. Poruší-li tuto povinnost, je odběratel 

povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši stanovené Ceníkem. 

Článek 6 

Poskytování dat a výstupů výzkumným a vzdělávacím institucím 

1. Veřejným výzkumným a vzdělávacím institucím poskytuje dodavatel pro účely projektů vědy a 

výzkumu data a výstupy ve standardním režimu bezplatně na základě písemné žádosti uvedené v 

příloze č. 3c těchto Pravidel. 

2. Studentům vzdělávacích institucí poskytuje dodavatel data a výstupy pro potřeby výuky a 

zpracování studentské nebo výzkumné práce ve standardním režimu bezplatně na základě písemné 

žádosti uvedené v příloze č. 3d těchto Pravidel. 

3. Objem a rozsah poskytovaných dat dle tohoto článku může být realizován pouze v přiměřeném 

rozsahu (např. vzorek dat) podle uvážení dodavatele. 

4. Na veškerá poskytnutá data a výstupy se vztahují licenční podmínky, které se odběratel podáním 

žádosti a převzetím dat a výstupů zavazuje dodržovat. Poruší-li tuto povinnost, je odběratel 

povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši stanovené Ceníkem. 

5. Vzdělávací institucí je právnická osoba s platnou akreditací. 

6. Veřejnou výzkumnou institucí je právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, 

včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený platnou legislativou ČR. 

Článek 7 

Poskytování dat a výstupů odběratelům, kteří mají s dodavatelem uzavřenou smlouvu  

1. Odběratelům, kteří mají s dodavatelem uzavřenou smlouvu o poskytnutí dat a datových výstupů 

nebo smlouvu o spolupráci při vzájemném poskytování dat a datových výstupů (dále jen 

„smlouva“), poskytuje dodavatel data a výstupy v individuálním režimu podle této smlouvy.  

2. Data a výstupy mimo rámec smlouvy jsou poskytovány podle článku 8.  

Článek 8 

Poskytování dat a výstupů odběratelům, kteří nemají s dodavatelem uzavřenou smlouvu  

1. Odběratelům, kteří nemají uzavřenou smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí dat a datových 

výstupů s dodavatelem, poskytuje dodavatel data a výstupy ve standardním i nadstandardním 

režimu za manipulační poplatek a ceny stanovené Ceníkem. 

2. Data a výstupy se poskytují na základě  

 písemné žádosti odběratele a jeho souhlasu s licenčními podmínkami, 

 dodavatelem vystavené faktury, jejíž přílohou je příloha č. 4 těchto Pravidel tj. Protokol o 

převzetí dat a výstupů z datových souborů GIS města Plzně. 

3. Na veškerá poskytnutá data a výstupy se vztahují licenční podmínky, které se odběratel podáním 

žádosti a převzetím dat a výstupů zavazuje dodržovat. Poruší-li tuto povinnost, je odběratel 

povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši stanovené Ceníkem. 
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Článek 9 

Účinnost Pravidel  

1. Tato Pravidla nahrazují Pravidla pro poskytování výstupů z datových souborů Geografického 

informačního systému města Plzně schválená usnesením RMP č. 51 ze dne 14.1.2010. 

2. Tato Pravidla vstupují v účinnost od 9. června 2016. 

 

Přílohy jsou vydávány a aktualizovány dodavatelem a zveřejněny na internetové adrese 

http://mapy.plzen.eu 

Příloha č.1  – Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informačního systému města 

Plzně 

Příloha č.2  – Licenční podmínky pro poskytování dat a výstupů z datových souborů Geografického 

informačního systému města Plzně 

Příloha č.3a  – Žádost o poskytnutí dat a výstupů odběratelům v souvislosti s plněním zakázky pro 

organizaci města 

Příloha č.3b  – Žádost o poskytnutí dat a výstupů státním orgánům 

Příloha č.3c  – Žádost o poskytnutí dat a výstupů veřejným výzkumným a vzdělávacím institucím 

Příloha č.3d  – Žádost o poskytnutí dat a výstupů studentům vzdělávacích institucí 

Příloha č.3e  – Žádost o poskytnutí dat a výstupů odběratelům, kteří nemají s dodavatelem uzavřenou 

smlouvu 

Příloha č.4  – Protokol o převzetí dat a výstupů z datových souborů GIS města Plzně 

http://mapy.plzen.eu/

