KAPLANOVA 1931/1
148 00 PRAHA 11 – CHODOV
TEL: 283 069 242
FAX: 283 069 241
ID DS: DKKDKDJ
aopkcr@nature.cz

Číslo smlouvy:…………….

LICENČNÍ SMLOUVA
UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2358 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, V PLATNÉM ZNĚNÍ

I. Smluvní strany
1.1 Pořizovatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Sídlo:
Zastoupená:
IČO:
Bankovní spojení:
Jednající:
Telefon:

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
629 335 91
ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710
Ing. Iva Hönigová
283 069 159

(dále jen „pořizovatel”)

1.2 Nabyvatel
……..
Jméno a příjmení osoby s podpisovým právem pro daný subjekt:
Sídlo:
Datum narození / IČO:
(dále jen „nabyvatel”)

II. Úvodní ustanovení
2.1 Poskytovaná data: Pořizovatel je společně s CzechGlobe, Ústavem výzkumu globální změny AV
ČR, v. v. i., sídlem Bělidla 986/4a, 603 00 Brno, IČO 86652079, nositelem zvláštních práv
pořizovatele databáze podle ust. § 90 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném
znění k databázi – Konsolidovaná vrstva ekosystémů ve vektorové podobě, která vznikla jako
součást projektu TD010066 „Integrované hodnocení ekosystémových služeb v České republice“,
financovaného Technologickou agenturou ČR v letech 2012–2013 (podrobně viz příloha č. 1);
(dále jen „poskytnutá data“).
2.2 Nabyvatele bere na vědomí, že všechny uvedené datové zdroje nepředstavují kompletní
informaci o biotě v daném území, ale poskytují pouze signální informaci nenahrazující
specializované odborné terénní šetření.
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III. Předmět a účel smlouvy
3.1 Pořizovatel poskytuje nabyvateli bezúplatnou licenci k užití poskytnutých dat. Nabyvatel
poskytnutou licenci přijímá.
3.2 Účelem poskytnutí licence dle této smlouvy je … …

IV. Rozsah licence
4.1 Licence k databázi se uděluje nabyvateli jako nevýhradní.
4.2 Nabyvatel není oprávněn poskytnutou licenci ani zčásti postoupit třetí osobě anebo udělit třetí
osobě podlicenci.
4.3 Nabyvatel je oprávněn užít (vytěžovat a zužitkovat) poskytnutá data a pořizovat odvozeniny
těchto dat pouze k účelu uvedenému v čl. 3.2 a v odpovídajícím rozsahu. Licence je z hlediska
územního rozsahu neomezená. Licence se poskytuje na dobu 2 let ode dne účinnosti smlouvy.
4.4 Nabyvatel je oprávněn poskytnutá data dále měnit formou jejich doplňování, změn, spojování
s jinou databází či dílem apod.

V. Další práva a povinnosti
5.1 Pořizovatel dodá poskytnutá data ve stavu způsobilém k užití podle této smlouvy v dohodnutém
formátu (shp, dbf, shx) do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
5.2 Nabyvatel se zavazuje, že bude informace z databáze citovat dle platných citačních norem (ČSN
ISO 690 a ČSN ISO 690-2).
a) Každé dílo vzniklé za použití dat a údajů dle čl. 2.1 bude zřetelně, neoddělitelným a
čitelným způsobem označeno značkou „Konsolidovaná vrstva ekosystémů ©
CzechGlobe © AOPK ČR 2013, s využitím vlastních dat a dat ZABAGED (© ČÚZK
2012), Corine Land Cover 2006 (© EEA 2006), Urban Atlas 2006 (© EEA 2006),
DIBAVOD (© VÚV TGM 2012)“
b) Každá publikace vzniklá za použití dat a údajů dle čl. 2.1 bude opatřena poděkováním
obsahujícím formulaci „Byla použita Konsolidovaná vrstva ekosystémů vytvořená
Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a CzechGlobe díky grantovému projektu
TD010066 „Integrované hodnocení ekosystémových služeb v České republice“
poskytnutému Technologickou Agenturou ČR,“ v jazyce příslušného textu.
5.3 Nabyvatel se zavazuje k interpretaci získaných dat jako celku, a souhlasí s kontrolou interpretace
dat pořizovatelem v díle vzniklém na základě poskytnutých dat.
5.4 Nabyvatel se zavazuje, že oznámí poskytovateli, jakým způsobem byla poskytnutá data využita.
Povinnost se týká publikovaných výstupů. Informace bude podána v následující struktuře:
a) Plná citace publikovaného výstupu.
b) Aktuální kontakt na hlavního autora (e-mailová adresa, instituce).
c) Abstrakt nebo anotace obsahu publikovaného výstupu.
d) Stručný popis dosaženého výsledku.

VI. Sankční ujednání
6.1 Nabyvatel je povinen zaplatit pořizovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun
českých) za každé jednotlivé porušení smluvních povinností uvedených v bodech 4.2 a 4.3
smlouvy.
6.2 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu
škody v plném rozsahu.
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VII. Ostatní ujednání
7.1 Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené nesprávnou interpretací údajů a aplikací
poskytnutých dat.
7.2 Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy
obdrží pořizovatel, jeden stejnopis obdrží nabyvatel.
7.3 Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.
7.4 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich vážné a svobodné vůle, je uzavřena
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím
obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
7.5 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy v souladu
s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
7.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední
smluvní strany.
7.7 Přílohami smlouvy jsou:
Příloha č. 1 – specifikace poskytovaných dat

V Praze, dne ……………..

V …………, dne …………..

…………………. (pořizovatel)

…………………. (nabyvatel)

ředitel
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Příloha č. 1

Popis
databáze

Konsolidovaná vrstva ekosystémů

Formát:

shp, shx, dbf

Územní
specifikace

