Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

US NE S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2587
ze dne 30.9.2014
k návrhu Pravidel pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního
systému hl.m. Prahy
Rada hlavního města Prahy
I.

zrušuje
usnesení Rady HMP č. 1724 ze dne 1. 11. 2011 k návrhu Pravidel pro poskytování dat a
výstupů z datových souborů Útvaru rozvoje hl. m. Prahy

II.

schvaluje
Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního
systému hl. m. Prahy uvedená v příloze č. 1 tohoto usnesení (dále jen "Pravidla")

III.

stanovuje
účinnost Pravidel dle bodu II. tohoto usnesení od 1. 4. 2015

IV.

ukládá
1. řediteli Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy
1. zajistit uplatňování Pravidel dle bodu II. tohoto usnesení a informovat Radu HMP
o způsobu tohoto zajištění
Termín: 1.4.2015

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
primátor hl.m. Prahy

Jiří Vávra
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

primátor hl.m. Prahy
R-15319
ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2587 ze dne 30. 9. 2014
Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního
systému hl. m. Prahy

I.
Všeobecná ustanovení
1.

Cílem tohoto dokumentu je stanovení pravidel (dále jen „pravidla“) pro poskytování dat a výstupů
z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy, jejichž správou je pověřen
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy příspěvková organizace (dále jen „dodavatel“),
dat o území hl. m. Prahy ve správě dalších subjektů, pro která je IPR Praha distributorem, včetně
dat poskytovaných v souladu s pravidly dle směrnice INSPIRE a dalších textových, databázových a
grafických souborů z různých oblastí působnosti městské správy (dále jen „data a výstupy“), pro
jednotlivé uživatele dat a výstupů (dále jen „odběratel“) a dále pro osoby žádající o poskytnutí dat a
výstupů (dále jen „žadatel“).

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). Seznam mapových prohlížecích a stahovacích služeb a typizovaných souborů dat a jejich
výměnných formátů je zveřejněn na adrese www.geoportalpraha.cz. Data a výstupy jsou v
základním režimu poskytovány bezplatně.

4.

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

a)

poskytování dat a výstupů prostřednictvím elektronických služeb dálkového přístupu s přidanou
hodnotou, zajišťujících konverzi do cílového datového formátu, výběr datové oblasti, případně
další služby zákaznické úpravy dat. Data a výstupy jsou poskytovány bezplatně.

b)

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 poplatky.

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 poplatky.

6.

Data a výstupy poskytované ve standardním režimu za asistence dodavatele a v nadstandardním
režimu jsou pro koncové odběratele (tj. odběratele, kterými jsou právnické osoby a fyzické osoby s
výjimkou osob uvedených v článcích III., IV., VI) poskytovány za manipulační poplatky,
zohledňující náklady na přípravu dat a výstupů a administrativní náklady spojené s výdejem na
základě objemu vydaných dat a výstupů. Manipulační poplatky jsou uvedeny v ceníku dat a
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výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy (dále jen „ceník“).
Ceník je vydáván a aktualizován dodavatelem. Je zveřejněn na adrese www.geoportalpraha.cz.
Data a výstupy se poskytují na základě „Předávacích protokolů pro výdej dat“ (zjednodušený
daňový doklad, podklad pro fakturu).

7. Užití dat a výstupů musí být v souladu s licenčními podmínkami. Souhlas s licenční podmínkami
potvrdí odběratel a žadatel svým podpisem na předávacím protokolu. V případě objednávky
prostřednictvím elektronických služeb dálkového přístupu připojí odběratel a žadatel souhlas s
licenčními podmínkami k objednávce.
Licenční podmínky jsou obsaženy v příloze č. 4. těchto pravidel, jsou zveřejněny na adrese
www.geoportalpraha.cz.
8.

Poskytování dat a výstupů třetích stran se řídí obecně závaznými předpisy a smluvními ujednáními.

II.
Přehled dat a výstupů
Tato pravidla se týkají následujících dat a výstupů:
a) dat o území hlavního města Prahy ve správě dodavatele,
b)

dat o území hlavního města Prahy ve správě dalších subjektů, pro která je dodavatel distributorem,
včetně dat poskytovaných v souladu s prováděcími pravidly dle směrnice INSPIRE,

c)

dalších textových, databázových a grafických souborů z různých oblastí působnosti městské správy
(správa města, územní rozvoj, doprava, školství apod.).

III.
Poskytování dat a výstupů odborům Magistrátu hlavního města Prahy, městským částem,
příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, příspěvkovým organizacím
zřízeným městskými částmi
1.

Odborům Magistrátu hlavního města Prahy, městským částem, příspěvkovým organizacím
zřízeným hlavním městem Prahou a příspěvkovým organizacím zřízeným městskými částmi
poskytuje dodavatel data a výstupy standardním způsobem dle čl. I odst. 4 písm. b) bezplatně.

2.

Data a výstupy se poskytují na základě písemné žádosti, uvedené v příloze č. 1 těchto pravidel,
podepsané žadatelem nebo osobou jím písemně pověřenou. Převzetí dat a výstupů potvrdí žadatel
svým podpisem na předávacím protokolu pro bezplatný výdej dat. V případě, že žadatel požádá o
zpřístupnění sdíleného úložiště dat dodavatele, jsou data poskytována v individuálním režimu.

3.

Zmocní – li žadatel k převzetí dat a výstupů třetí osobu, doloží její oprávnění příslušným
zmocněním.
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4.

Tiskové výstupy a reprografie jsou poskytovány za ceny stanovené ceníkem.

IV.
Poskytování dat a výstupů státním orgánům
1. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, poskytuje
dodavatel státním orgánům data a výstupy potřebné pro výkon jejich působnosti ve standardním
režimu dle čl. I odst. 4 písm. b) bezplatně.
2. Data a výstupy se poskytují na základě písemné žádosti, uvedené v příloze č. 2 těchto pravidel,
podepsané žadatelem nebo osobou jím písemně pověřenou. Převzetí dat a výstupů potvrdí žadatel
svým podpisem na předávacím protokolu pro bezplatný výdej dat.
3. Zmocní – li žadatel k převzetí dat a výstupů třetí osobu, doloží její oprávnění příslušným
zmocněním.
4. Tiskové výstupy, služby a reprografie jsou poskytovány za ceny stanovené ceníkem.

V.
Poskytování dat a výstupů odběratelům, kteří mají s dodavatelem uzavřenou smlouvu o
spolupráci
1. Odběratelům (i zahraničním), kteří mají s dodavatelem uzavřenou smlouvu o spolupráci při
vzájemném poskytování dat a datových výstupů, poskytuje dodavatel data a výstupy v
individuálním režimu podle této smlouvy; data a výstupy mimo rámec této smlouvy jsou
poskytovány za manipulační poplatky a ceny stanovené ceníkem.
2. Odběratelům (i zahraničním), kteří mají uzavřenou smlouvu o poskytnutí vzorových dat k
propagaci dat ve správě dodavatele, poskytuje dodavatel data a výstupy v individuálním režimu dle
této smlouvy.
3. Odběratelům (i zahraničním), kteří mají uzavřenou licenční smlouvu o poskytnutí dat, poskytuje
dodavatel data a výstupy v individuálním režimu dle této smlouvy.

VI.
Poskytování dat a výstupů veřejným výzkumným a vzdělávacím institucím a studentům
1. Studentům vzdělávacích institucí (i zahraničních) poskytuje dodavatel data a výstupy pro potřeby
výuky a zpracování studentské nebo výzkumné práce ve standardním režimu dle čl. I odst. 4 písm.
b) bezplatně na základě písemné žádosti uvedené v příloze č. 3.1 těchto pravidel.
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2. Veřejným výzkumným a vzdělávacím institucím poskytuje dodavatel pro účely projektů vědy a
výzkumu data a výstupy ve standardním režimu dle čl. I odst. 4 písm. b) bezplatně na základě
písemné žádosti uvedené v příloze č. 3.2 těchto pravidel.
3. Převzetí dat a výstupů potvrdí žadatel svým podpisem na předávacím protokolu pro bezplatný
výdej dat.
4. Zmocní – li žadatel k převzetí dat a výstupů třetí osobu, doloží její oprávnění příslušným
zmocněním.
5. Vzdělávací institucí je právnická osoba s platnou akreditací ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů.
6. Veřejnou výzkumnou institucí je právnická osoba, podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných
výzkumných institucích, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování
infrastruktury výzkumu, vymezený zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, vývoje
a inovací.

VII.
Poskytování dat a výstupů odběratelům, kteří s dodavatelem nemají uzavřenou smlouvu o
spolupráci
Odběratelům, kteří nemají uzavřenou smlouvu o spolupráci s dodavatelem, poskytuje dodavatel
data a výstupy ve standardním režimu dle čl. I odst. 4 písm. b) a v nadstandardním režimu dle čl. I
odst. 5 za manipulační poplatky a ceny stanovené ceníkem. Převzetí dat a výstupů potvrdí
odběratel svým podpisem na předávacím protokolu. Data a výstupy jsou ve standardním režimu
dle čl. I odst. 4 písm. a) poskytovány bezplatně.

VIII.
Účinnost pravidel
1. Tato pravidla nahrazují pravidla pro poskytování dat a výstupů z datových souborů Útvaru
rozvoje hl. m. Prahy, schválená usnesením Rady HMP č. 1724 ze dne 1. 11. 2011.
2. Veškeré nakládání s daty a výstupy, poskytnutými na základě těchto pravidel, se řídí obecně
závaznými právními předpisy, platnými na území ČR.
Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. 4. 2015.
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Příloha č. 1 pravidel pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického
informačního systému hl. m. Prahy

Žádost o bezplatné poskytnutí dat a výstupů

Žadatel:
Sídlo:

žádá o bezplatné poskytnutí dat a výstupů na základě:
1. Čl. III. pravidel pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického
informačního systému hl. m. Prahy
2. pověření žadatele ze dne .........…………… pro ........................................................................
podle čl. III. odst. 3 Pravidel pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického
informačního systému hl. m. Prahy.

Požadovaná data a výstupy:

Účel využití:

V Praze dne: ………………………
............................................................................
Podpis žadatele nebo jím pověřené osoby
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Příloha č. 2 pravidel pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického
informačního systému hl. m. Prahy

Žádost o poskytnutí dat a výstupů státním orgánům

Žadatel:
Sídlo:

žádá o bezplatné poskytnutí dat a výstupů na základě:
1. ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
2. pověření žadatele ze dne .........…………… pro ........................................................................
podle čl. IV. odst. 3 Pravidel pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického
informačního systému hl. m. Prahy.

Požadovaná data a výstupy:

Účel využití:

V Praze dne: ………………………
............................................................................
Podpis žadatele nebo jím pověřené osoby
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Příloha č. 3.1 pravidel pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického
informačního systému hl. m. Prahy

Žádost o poskytnutí dat a výstupů studentům vzdělávacích institucí

Žadatel – student/ka (jméno, příjmení, kontakt, tel., e-mail):
Škola/ ročník:
žádá o bezplatné poskytnutí dat a výstupů na základě čl. VI. odst. 1. pravidel pro poskytování dat
a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy
Název studentské práce:
Požadovaná data a výstupy:

Datum: ………………………

………………………………………………………………….
Podpis žadatele – studenta/ky

Jméno vedoucího studentské (semestrální) práce:
Kontakt (tel., e-mail):
Razítko školy:
Datum:……………………..

………………………………………………………………
Podpis vedoucího studentské (semestrální) práce
______________________________________________________________________________________
Vyplní IPR Praha
Číslo předávacího protokolu pro bezplatný výdej dat:
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Příloha č. 3.2 pravidel pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického
informačního systému hl. m. Prahy

Žádost o poskytnutí dat a výstupů veřejným výzkumným a vzdělávacím institucím

Žadatel:
Sídlo:

žádá o bezplatné poskytnutí dat a výstupů na základě:
1. na základě čl. VI. odst. 2 pravidel pro poskytování dat a výstupů z datového skladu
Geografického informačního systému hl. m. Prahy
2. pověření žadatele ze dne .........…………… pro ........................................................................
podle čl. VI. odst. 3 pravidel pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického
informačního systému hl. m. Prahy.

Požadovaná data a výstupy:

Účel využití:

V Praze dne: ………………………

..........................................................................
Podpis žadatele nebo jím pověřené osoby
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Příloha č. 4 pravidel pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního
systému hl. m. Prahy

Licenční podmínky
pro poskytování dat a výstupů z datového skladu GIS hl. m. Prahy
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (dále jen „dodavatel“) zajišťuje zpřístupnění a
poskytování dat a výstupů z datového skladu GIS hl. m. Prahy na základě zřizovací listiny
schválené usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy.
V souladu s pravidly pro poskytování dat a výstupů z datového skladu GIS hl. m. Prahy schválených
usnesením Rady hlavního města Prahy č…. ze dne….. (dále jen „pravidla“) jsou data a výstupy
poskytovány

a) bezplatně

• v základním režimu podle čl. I. odst. 3 pravidel formou mapových prohlížecích a stahovacích
služeb a formou typizovaných souborů dat (open data).

• ve standardním režimu podle čl. I. odst. 4. písm. a) pravidel prostřednictvím
elektronických služeb dálkového přístupu
• ve standardním režimu podle čl. I. odst. 4 písm. b) žadatelům na základě žádosti
(žadatelům v čl. III., IV. a VI. pravidel)
b) v individuálním režimu dle příslušné smlouvy o spolupráci (odběratelům v čl. V. pravidel)

c) za manipulační poplatky
•

ve standardním režimu podle čl. I. odst. 4. písm. b) pravidel (odběratelům v čl. VII. pravidel)

•

v nadstandardním režimu podle čl. I. odst. 5 pravidel (všem žadatelům a odběratelům)

Obecné podmínky poskytování a užití dat a výstupů

1. Žadatel podle čl. III., IV., VI.odst. 2 pravidel, příp. pověřená osoba a student podle čl. VI.
odst. 1 pravidel (dále jen „žadatel“) je oprávněn užít přebíraná data a výstupy výhradně pro
vlastní potřebu a zavazuje se použít data a výstupy pouze pro účel uvedený v žádosti.
2. Dodavatel si vyhrazuje právo na poskytnutí hotových studentských prací zpracovaných na
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3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

základě předaných dat a výstupů podle čl. VI. odst. 1 pravidel.
Žadatel podle čl. III., IV. a VI. odst. 2 pravidel může pověřit jinou osobu k převzetí dat a
výstupů (žádost je nutno doložit příslušným pověřením).
Žadatel na předávacím protokolu pro bezplatný výdej dat potvrdí svým podpisem převzetí dat
a výstupů a souhlas s těmito licenčními podmínkami.
Odběratelům podle čl. V. pravidel poskytuje dodavatel data pro účely vymezené ve smlouvě,
která obsahuje i podmínky užití dat.
Odběratelům podle čl. VII. pravidel poskytuje dodavatel data výhradně pro potřebu odběratele,
který převzetí dat a souhlas s podmínkami užití potvrdí svým podpisem na předávacím
protokolu.
V případě objednávky prostřednictvím elektronických služeb dálkového přístupu potvrdí
žadatel a odběratel souhlas s licenčními podmínkami v objednávce.
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:
7.1. Odběratel může dílo kopírovat a dále distribuovat na jakémkoli médiu a v jakémkoli
formátu.
7.2. Odběratel smí dílo upravovat, transformovat či začlenit do vlastního díla pro jakýkoli
účel, a to včetně komerčního využití.
7.3. 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.
7.4. Pokud dílo či jeho odvozeniny šíří odběratel dále, musí zachovat licenci.
7.5. Data získává odběratel zdarma, proto je zapovězen jejich přímý přeprodej
Díla vzniklá s využitím dat a výstupů z datového skladu GIS hl. m. Prahy opatří žadatel a
odběratel kromě odkazu na licenci v bode 7. těchto podmínek také doložkou: „datový podklad
 IPR Praha“ nebo logem IPR Praha a adresou www.geoportalpraha.cz.
V případě, že odebraná data slouží jako podklad pro vytvoření tištěného kartografického díla,
předá žadatel a odběratel dodavateli autorský výtisk.

Porušení podmínek užití dat a výstupů
Při porušení výše uvedených podmínek bude odběratel postihován dle zákona.
Licenční podmínky pro poskytování dat a výstupů z datového skladu GIS hl. m. Prahy nabývají účinnosti
dne ………
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Důvodová zpráva
Tato Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního
systému hl. m. Prahy nahrazují Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datových souborů
Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, schválená usnesením Rady HMP č. 1724 ze dne 1. 11. 2011.
Zjednodušují a rozšiřují bezplatné poskytování dat a rozšiřují způsob poskytování formou
mapových prohlížecích a stahovacích služeb a formou typizovaných souborů dat (open data).
Jedním z hlavních úkolů Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (dále jen IPR Praha),
je koncepce a zajišťování infrastruktury pro prostorová data hlavního města Prahy, zajišťování a
aktualizace geodat a základního mapového díla hlavního města Prahy.
V rámci této kompetence vykonává IPR Praha v oblasti infrastruktury prostorových informací
správu Centrálního datového skladu GIS hlavního města Prahy, zjišťování, vývoj a integraci
systémů pro využívání a prezentaci prostorových dat hlavního města Prahy.
Dále do předmětu činnosti IPR Praha patří odborná spolupráce s vysokými školami a vědecko –
výzkumnými institucemi a neziskovými organizacemi.
IPR Praha se přizpůsobuje současným možnostem poskytování dat prostřednictvím webových
mapových služeb a rozšiřuje způsob poskytování formou mapových prohlížecích a stahovacích
služeb a formou typizovaných souborů dat (open data) v základním režimu. Seznam mapových
prohlížecích a stahovacích služeb a typizovaných souborů dat a jejich výměnných
formátů je zveřejněn na adrese www.geoportalpraha.cz. Tento režim poskytování je bezplatný.
Jedná se o implementaci přístupu poskytování tzv. otevřených dat (Open Data) do oblasti
geografických dat hl. m. Prahy, a to v souladu s přijatými strategickými dokumenty v oblasti Hl.
m. Prahy a ČR oblasti ICT a eGovernment a zásadami vyplývajícími ze závazné směrnice EU
INSPIRE.
Dalším zvýšením komfortu odběratelů, který zrychluje a zjednodušuje poskytování dat odborům
Magistrátu hlavního města Prahy, městským částem, příspěvkovým organizacím zřízeným
hlavním městem Prahou, příspěvkovým organizacím zřízeným městskými částmi a smluvním
partnerům (převážně správci technické infrastruktury), je možnost stahování aktuálních dat podle
potřeby ze sdíleného datového úložiště IPR Praha.
Stávající bezplatné poskytování dat a výstupů na základě písemných žádostí MHMP, MČ a
studentů VŠ bylo v Pravidlech rozšířeno o Žádost pro státní orgány (příloha č. 2) a o Žádost pro
veřejné výzkumné a vzdělávací instituce (příloha č. 3.2) .
Poskytování dat a datových výstupů ve standardním režimu prostřednictvím webového rozhraní
pro výdej dat (e-výdej) je nově pro všechny odběratele bezplatné.
Poskytování dat a datových výstupů ve standardním režimu za asistence dodavatele při
přepážkovém výdeji a v nadstandardním režimu zůstává jinak nezměněno.
V souvislosti se změnami Pravidel jsou upraveny Licenční podmínky pro poskytování dat a
výstupů z datového skladu GIS hl. m. Prahy (příloha č. 4).

