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.2587 ze dne 30.9.2014 (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)
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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
základě předaných dat a výstupů podle čl. VI. odst. 1 pravidel.
3. 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).
4. Žadatel na předávacím protokolu pro bezplatný výdej dat potvrdí svým podpisem převzetí dat
a výstupů a souhlas s těmito licenčními podmínkami.
5. Odběratelům podle čl. V. pravidel poskytuje dodavatel data pro účely vymezené ve smlouvě,
která obsahuje i podmínky užití dat.
6. 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.
7. 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
8. 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.
9. 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 1.4.2015.
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