VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB NÁRODNÍHO GEOPORTÁLU INSPIRE
I.

Úvodní ustanovení
1. Státní příspěvková organizace Česká informační agentura životního prostředí, se sídlem
Praha 10, Moskevská 1523/63, PSČ 101 00, IČ: 45249130 (dále jen „Provozovatel“)
jako vlastník Geoportálu poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům a
Poskytovatelům přístup k Rozhraním a Obsahu na Geoportálu.
2. Vztah Poskytovatele a Uživatele shora uvedeného prostředí se řídí těmito Všeobecnými
smluvními podmínkami (dále jen „Všeobecné podmínky“), pokud se Poskytovatel a Uživatel
v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak. Tyto Všeobecné podmínky jsou
nevýhradní licenční smlouvou ve smyslu obecně závazných právních předpisů České
republiky.
3. Tyto Všeobecné podmínky se vztahují na veškeré užívání Národního geoportálu INSPIRE
(dále jen „Geoportálu“), a to i těch jeho Rozhraní a Obsahu Geoportálu, jejichž užívání
nevyžaduje registraci. Součástí smluvního vztahu s Provozovatelem mohou být kromě
těchto Všeobecných podmínek rov
něž podmínky případných právních upozornění
vztahujících se k jednotlivým Rozhraním Geoportálu (např. E-SHOP). V tomto dokumentu
jsou dále označovány společně jen jako „Doplňující podmínky“. V případě rozporu mezi
ustanovením Doplňujících podmínek, a ustanovením těchto Všeobecných podmínek, budou
mít ve vztahu k příslušnému Rozhraní Geoportálu přednost ustanovení Doplňujících
podmínek.

II.

Definice
1. Doplňující podmínky. Doplňující podmínky mohou být součástí smluvního vztahu s
Provozovatelem, jedná se o podmínky případných právních upozornění vztahujících se k
jednotlivým Rozhraním Geoportálu (např. E-SHOP).
2. Geoportál. Geoportálem je Národní geoportál INSPIRE - internetové stránky na webové
adrese http://geoportal.gov.cz, který je součásti informačního systému veřejné správy.
3. Obsah Geoportálu. Obsahem Geoportálu se rozumí data, mapové kompozice, datové
série, služby založené na prostorových datech (ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb.),
metadata dat a služeb a produkty sdílené Provozovatelem a Poskytovateli na Geoportálu,
pokud nejsou upraveny samostatnými podmínkami.
4. Osobní údaje. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze
Uživatele přímo či nepřímo identifikovat ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů, a dále tento pojem zahrnuje i citlivé údaje ve smyslu zákona č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu
údajů.
5. Poskytovatel. Poskytovatelem je osoba/organizace, která na Geoportálu sdílí data, datové
série, služby, metadata dat a služeb a vytváří produkty. Poskytovatel je vždy souběžně i
Uživatelem Geoportálu.
6. Provozovatel. Provozovatelem je státní příspěvková organizace Česká informační
agentura životního prostředí, se sídlem Praha 10, Moskevská 1523/63, PSČ 101 00, IČ:
452 49 130.
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7. Rozhraní Geoportálu. Rozhraním Geoportálu se rozumí aplikace dostupné na Geoportálu.
8. Třetí osoba. Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od Provozovatele, Uživatele,
Poskytovatele a propojených osob.
9. Uživatel. Uživatelem Geoportálu je každá osoba, která v souladu s těmito Všeobecnými
podmínkami přistupuje ke Geoportálu nebo využívá Rozhraní a Obsah Geoportálu.
Uživatel může být souběžně i Poskytovatelem. Rozsah oprávnění uživatele je odvislé, zda
Uživatel je registrovaný či nikoli.
10. Užívání Rozhraní Geoportálu. Užíváním Rozhraní Geoportálu se rozumí veškeré činnosti
Uživatele/Poskytovatele prováděné na Geoportálu Provozovatele související s Rozhraním
Geoportálu, které nejsou upraveny na základě samostatné licenční smlouvy uzavřené
s Provozovatelem.
III.

Vznik smluvního vztahu
1. Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami otevřením webové stránky
http://geoportal.gov.cz. Uživatel je před zahájením Užívání Rozhraní Geoportálu povinen
seznámit se s těmito Všeobecnými podmínkami. Udělení souhlasu je nezbytnou
podmínkou pro Užívání Rozhraní Geoportálu.
2.

IV.

Přistoupením na webovou stránku http://geoportal.gov.cz je založen smluvní vztah mezi
Uživatelem a Provozovatelem, který se řídí těmito Všeobecnými podmínkami. V případě
nesouhlasu s těmito Všeobecnými podmínkami je Uživatel povinen Geoportál neprodleně
opustit.

Registrace Uživatele
1. Pro možnost Užívání některých Rozhraní Geoportálu je nezbytné provedení registrace.
Bude-li Uživatel chtít využít tato Rozhraní Geoportálu, bude požádán o provedení
registrace.
2. Podmínky registrace jsou popsány v samostatných Registračních podmínkách a jimi se
řídí. Podmínkou registrace je bezvýhradní souhlas s Registračními podmínkami.

V.

Práva a povinnosti
1. Uživatel vůči Provozovateli prohlašuje a zaručuje, že:
i. je způsobilý k právním úkonům v rozsahu nutném pro Užívání jednotlivých
Rozhraní Geoportálu, a to zejména s ohledem na svůj věk,
ii. nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům,
iii. jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu
vyslovení souhlasu s těmito Všeobecnými podmínkami,
iv. se před zahájením Užívání Rozhraní Geoportálu důkladně seznámil s těmito
podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
2. Obecné závazky Uživatele. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto
Všeobecných podmínek, zavazuje, že:
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i. nebude používat Rozhraní Geoportálu, pokud by jejich použitím ze strany
Uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných států,
ii. bude používat Rozhraní Geoportálu pouze k účelu, k němuž jsou určena,
iii. pokud zjistí zneužití svých Osobních údajů a hesel jakoukoli Třetí osobou,
okamžitě to sdělí Provozovateli Geoportálu,
iv. nebude se v souvislosti s Užíváním Rozhraní Geoportálu dopouštět žádného
protiprávního, neslušného, urážlivého či neetického jednání,
v. nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Rozhraní Geoportálu (nebo
sítě a servery připojené k Rozhraním Geoportálu),
vi. bez výslovného souhlasu Poskytovatele Obsahu Geoportálu nebude tento Obsah
Geoportálu za jakýmkoli účelem reprodukovat, rozmnožovat, kopírovat, prodávat,
obchodovat s ním ani zprostředkovávat jeho prodej.
3. Obecná odpovědnost Provozovatele a Poskytovatele.
i. Obsah Geoportálu je poskytován ve stavu, v jakém se Obsah Geoportálu nachází
k okamžiku jeho stažení.
ii. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za Obsah Geoportálu sdílený
Poskytovatelem. Odpovědnost Poskytovatelů Obsahu Geoportálu je stanovena
právními předpisy ČR. Pokud má Uživatel či může mít pochybnost o Obsahu
Geoportálu, je povinností Uživatele si správnost ověřit u příslušného
Poskytovatele, jinak je užívání Obsahu Geoportálu na vlastní odpovědnost
Uživatele.
iii. Provozovatel neodpovídá za případnou kolizi obsahu Geoportálu s právy třetích
osob, zejména autorskými a obdobnými, kdy Provozovatel není vlastník těchto dat,
pouze poskytuje technický prostor pro zveřejnění těchto dat. Stejně tak
provozovatel žádným způsobem neodpovídá za užití dat, která jsou zveřejněna na
Geoportálu, pokud není výslovně uvedeno, že za předmětná data či jejich užití
zodpovídá.
iv. Provozovatel neodpovídá za dostupnost Geoportálu nebo Obsahu Geoportálu a
jeho dat v důsledku problému Geoportálu, jeho nefunkčnosti či nedostupnosti.
v. Licenční podmínky užívání Obsahu Geoportálu, který je chráněn autorskými právy,
se řídí podmínkami vlastníků či poskytovatelů těchto dat.
4. Zásady chování Uživatele.
i. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s Užíváním
Rozhraní Geoportálu a souhlasí s tím, že Obsah a Rozhraní Geoportálu nebude
používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními
předpisy České republiky či jiných států vztahujícími se na Uživatele, pravidly
používání Geoportálu Provozovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně
uznávanými zásadami Užíváni Rozhraní Geoportálu poskytovaných
prostřednictvím sítě Internet.
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ii. Při jakémkoli využití Obsahu a Rozhraní Geoportálu je Uživatel povinen vždy
důsledně zachovávat řádné a nepochybné označení vlastníka autorských i jiných
práv, které bude v Obsahu a Rozhraní Geoportálu vyznačeno.
iii. Bude-li Uživatel využívat Geoportál způsobem, který Provozovatel Geoportálu na
základě svého zvážení vyhodnotí jako podvodný, nebezpečný, škodlivý nebo
neodůvodněně nadbytečný, bude Uživateli zamezen přístup na Geoportál nebo
k některým Rozhraním Geoportálu. Provozovatel Geoportálu může omezit přístup
k Rozhraním či Obsahu Geoportálu i z dalších důvodů stanovených zákonem či dle
vlastního rozhodnutí Provozovatele v zájmu zachování funkčnosti, bezpečnosti či
jiných požadovaných vlastností Geoportálu, případně v zájmu ochrany práv
Provozovatele a jeho majetkových a jiných práv.
iv. Pokud uživatel či jakákoli třetí osoba bude užívat Geoportál ke sdílení dat či jiné
činnosti, která je v rozporu s účelem Geoportálu, či se bude jednat o data, která
jsou nelegální, jejichž sdílením, zveřejňováním či poskytováním jsou porušována
jakákoli práva či zákonná ustanovení, vyhrazuje si Provozovatel právo tato data
odstranit, zablokovat, smazat či jinak s nimi dle vlastního uvážení naložit.
VI.

Souhlas se Všeobecnými podmínkami
1. Každý z Uživatelů je povinen se před zahájením Užívání Rozhraní Geoportálu seznámit s
těmito Všeobecnými podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas se vyjádří fakticky
tím, že Uživatel začne používat jakékoli; z Rozhraní Geoportálu. Pokud Uživatel s těmito
Všeobecnými podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání jakéhokoli Rozhraní
Geoportálu.
2. Změny Všeobecných podmínek a účinnost změn Všeobecných podmínek
i. Provozovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah Všeobecných
podmínek. Změnu Všeobecných podmínek sdělí Provozovatel Uživateli.
ii. Jakékoli změny Všeobecných podmínek nabývají účinnosti dnem určeným
Provozovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že
Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany
Uživatele se považuje pokračování v používání Rozhraní Geoportálu Uživatelem i
po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny Všeobecných
podmínek. Pokud Uživatel se změnami Všeobecných podmínek nesouhlasí, je
povinen zdržet se užívání jakéhokoli Rozhraní a Obsahu Geoportálu po datu
určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny Všeobecných podmínek.
Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti
zaregistroval v rámci užívání některého z Rozhraní Geoportálu přede dnem
účinnosti těchto Všeobecných podmínek a nadále na základě původní registrace
užívá Geoportál, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Všeobecných
podmínek a má se za to, že provedl registraci ve smyslu článku IV. Všeobecných
podmínek a souhlasí i se změnou Všeobecných podmínek od data stanovených
Provozovatelem.

VII.

Závěrečná ustanovení
4

1. Veškerá komunikace mezi Provozovatelem a Uživatelem může být uskutečňována
písemně - v případě Provozovatele doručením na adresu sídla Provozovatele a v případě
Uživatele doručením na adresu uvedenou Uživatelem při registraci, emailem - v případě
Provozovatele doručením na emailovou adresu geoportal@cenia.cz nebo na emailové
adresy uvedené u jednotlivých Rozhraní Geoportálu či v metadatech služeb a v případě
Uživatele na emailovou adresu uvedenou při registraci. Žádosti ze strany Uživatele v
oblasti ochrany osobních údajů doručením na adresu dpo@cenia.cz. Komunikace ze
strany Provozovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Provozovatelem
uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových
stránek provozovatele například v případě oznámení změny Všeobecných podmínek. Při
použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla
zachována písemná forma. Ústní komunikace mezi Provozovatelem či Uživatelem se může
uskutečňovat prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím obdobných služeb
umožňujících dálkový přenos hlasu - v případě Provozovatele prostřednictvím telefonních
čísel uvedených u jednotlivých Rozhraní Geoportálu či v Obsahu Geoportálu a v případě
registrovaného Uživatele prostřednictvím telefonního čísla uvedeného při registraci).
2. Tyto Všeobecné podmínky jakož i veškeré právní vztahy vznikající, či které v budoucnu
vzniknou mezi Provozovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v souvislosti
s Rozhraním a Obsahem Geoportálu se řídí právním řádem České republiky.
3. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Všeobecných podmínek nebo v souvislosti s nimi,
nebo které vzniknou v souvislosti s provozem jednotlivých Rozhraní Geoportálu, budou s
konečnou platností rozhodnuty v soudním řízení před obecnými soudy České republiky.
4. Tyto Všeobecné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Všeobecných
podmínek je závazná a případné další jazykové verze Všeobecných podmínek jsou
vyhotoveny pouze pro informaci.
5. Salvatorní klauzule. Pokud jakékoli ustanovení Všeobecných podmínek je nebo se stane
neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od
ostatních ustanovení Všeobecných podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost
nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních ustanovení
Všeobecných podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí neplatné nebo
nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře
odpovídat obsahu původního ustanovení.
6. Účinnost. Toto znění Všeobecných podmínek nabývá účinnosti dne 18.5.2018.
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