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LICENČNÍ PODMÍNKY pro poskytování dat a výstupů z datových souborů GIS m. Plzně 
 

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

nebo distributor“), zajišťuje pro statutární město Plzeň zpřístupnění a poskytování dat a výstupů z datových souborů GIS 

města Plzně v souladu s Pravidly pro poskytování dat a výstupů z datových souborů GIS města Plzně (dále jen „Pravidla“, 

kompletní znění je k dispozici na http://mapy.plzen.eu), 

Obecné podmínky poskytování a užití dat a výstupů 

1. Odběratel podle čl. 3, 4, 5 a 6 Pravidel, příp. pověřená osoba, je oprávněn užít přebíraná data a výstupy výhradně pro 

vlastní potřebu a zavazuje se použít data a výstupy pouze pro účel uvedený v žádosti. 

1.1. Odběratel je povinen zajistit data a výstupy proti neoprávněnému přístupu. 

1.2. Odběratel neposkytne tato data a výstupy v žádné formě třetím osobám ani je nepoužije ke zpracování datových 

souborů, programů a jiných materiálů určených k užití mimo účel uvedený v žádosti. Třetí osobou, nejsou 

subdodavatelé a konečný příjemce účelu (organizace města, zákazník). 

1.3. Odběratel se zavazuje v případech, kdy poskytnutá data a výstupy jsou předmětem licenčního vlastnictví, 

užívaného SITMP na základě licenčních smluv s poskytovatelem licence: 

a) Seznámit se nejdéle ke dni převzetí dat a výstupů a podpisu předávacího protokolu s těmito licenčními 

podmínkami, které jsou zveřejněny na internetové adrese: http://mapy.plzen.eu/sluzby-gis/licencni-podminky/. 

b) Dodržovat licenční podmínky a používat tyto data a výstupy v souladu s těmito licenčními podmínkami. 

c) Data a výstupy, které jsou předmětem licenčního vlastnictví jsou uveřejněny: http://mapy.plzen.eu/sluzby-

gis/licencni-podminky/. 

2. Odběratelům podle čl. 7 Pravidel poskytuje dodavatel data a výstupy pro účely vymezené ve smlouvě, která obsahuje i 

podmínky užití dat. 

3. Odběratelům podle čl. 8 Pravidel poskytuje dodavatel data a výstupy výhradně pro potřebu odběratele. Souhlas 

s těmito licenčními podmínkami je odběratel povinen potvrdit svým podpisem na podané žádosti. 

4. Užití dat a výstupů poskytovaných formou mapových prohlížecích a stahovacích služeb a formou typizovaných 

souborů dat (open data) je možné za podmínek licence CC BY-SA 4.0 [http://creativecommons.org/licenses/by-

sa/4.0/], tedy: 

a) Odběratel může dílo kopírovat a dále distribuovat na jakémkoli médiu a v jakémkoli formátu. 

b) Odběratel smí dílo upravovat, transformovat či začlenit do vlastního díla pro jakýkoli účel, a to včetně 

komerčního využití. 

c) Povinností odběratele je uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit provedené změny. Toho 

může odběratel docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by 

poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval odběratele nebo způsob užití díla odběratelem. 

d) Pokud dílo či jeho odvozeniny šíří odběratel dále, musí zachovat licenci. 

e) Data získává odběratel zdarma, proto je zapovězen jejich přímý přeprodej. 

5. Díla vzniklá s využitím dat a výstupů z GIS města Plzně opatří odběratel kromě odkazu na licenci v bodě 4 těchto 

podmínek také doložkou: „datový podklad © SITMP“ nebo logem SITMP a adresou http://mapy.plzen.eu. 

Porušení podmínek užití dat a výstupů 

1. Při porušení těchto licenčních podmínek je odběratel povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši, stanovené v 

Ceníku za každý zjištěný případ. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od vyúčtování. Toto ustanovení nemá vliv na 

náhradu škody. 

2. Odběratel nese odpovědnost za veškerou škodu způsobenou porušením Pravidel a těchto licenčních podmínek. 

Licenční podmínky pro poskytování dat a výstupů z datových souborů GIS města Plzně nabývají účinnosti dne             

9. června 2016. 
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