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Pravidla pro poskytování dat z geografického informačního systému 

města Jeseník 

 

1. Úvodní ustanovení 

1. Cílem tohoto dokumentu je stanovení pravidel (dále jen „Pravidla“) pro poskytování dat z 

Geografického informačního systému města Jeseník (dále jen „GIS“). 

2. Pro účely těchto pravidel se rozumí 

a) dodavatelem město Jeseník (dále jen „město“) 

b) odběratelem uživatel dat GIS (dále jen „data a výstupy“) 

3. Organizacemi města se rozumí město Jeseník a jím zřízené nebo založené právnické osoby, 

dále pak veškeré městem Jeseník zřízené příspěvkové organizace, plně či podílově vlastněné 

obchodní organizace, nadace a sdružení, ve kterých je město Jeseník účastno. 

4. Ceny za poskytovaná data jsou stanoveny po jednotlivých položkách v Ceníku dat GIS (dále 

jen „Ceník“), který tvoří přílohu č. 1 těchto pravidel. 

5.  Data jsou pro odběratele poskytována za ceny dle Ceníku. 

6. Poskytování dat třetích stran (např. správců sítí) se řídí obecně závaznými předpisy a 

smluvními ujednáními. 

7. Užití dat v rozporu s těmito Pravidly je předmětem sankce. Výše sankce je násobkem ceny dat, 

která jsou stanovena v Ceníku. 

 

2. Poskytovaná data 

1. Tato Pravidla se týkají následujících dat: 

a) geografická data na území města Jeseníku ve správě města; 

b) geografická data ve správě jiných subjektů, pro které je město distributorem. 

2. Dodavatel negarantuje aktuálnost dat k datu předání. 

3. Dodavatel seznámí odběratele se stavem, aktuálností, přesností a úplností předávaných 

výstupů.  Tyto údaje budou obsaženy v předávacím protokolu. 

 

3. Poskytování dat organizacím města 

1. Organizacím města zpřístupňuje dodavatel data uvedená v článku 2 pro jejich interní užití v 

rámci organizace bezplatně. 

 

4. Poskytování dat odběratelům v souvislosti s plněním zakázky pro organizaci města 

1. Dodavatel poskytuje odběrateli v souvislosti s plněním zakázky pro organizace města data 

bezplatně. 

2. Data jsou poskytována na základě Předávacího protokolu (viz příloha č. 2), ve kterém se 

odběratel zavazuje používat data výhradně pro zde stanovený účel a zabezpečit je proti 

zneužití třetí osobou. Poruší-li tuto povinnost, nahradí dodavateli smluvní pokutu ve výši 

stonásobku ceny dat. Třetí osobou nejsou subdodavatelé a konečný příjemce účelu (organizace 

města, zákazník). 

 



 

 

 

 

5. Poskytování dat orgánům veřejné správy a ostatním odběratelům, kteří nemají uzavřenu s 
městem smlouvu 

1. Orgánům veřejné správy a ostatním odběratelům, kteří nemají uzavřenu s městem smlouvu, 

poskytuje dodavatel data za ceny stanovené Ceníkem. 

2. Data jsou poskytována na základě Předávacího protokolu (viz příloha č. 3), ve kterém se 

odběratel zavazuje používat data výhradně pro svou potřebu a zabezpečit je proti zneužití třetí 

osobou. Poruší-li tuto povinnost, nahradí dodavateli smluvní pokutu ve výši stonásobku ceny 

dat. 

 

6. Poskytování dat a výstupů smluvním odběratelům 

1. Odběratelům, kteří mají s městem uzavřenou smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva“), 

poskytuje dodavatel data a výstupy v individuálním režimu podle této smlouvy. 

2. Poskytnutá data lze využívat pouze v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě. 

3. Data nad rámec Smlouvy jsou poskytována podle bodu 5. 

 

7. Účinnost Pravidel 

1. Tato Pravidla vstupují v účinnost od 1. ledna 2014. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Ceník dat GIS  

Příloha č. 2 – Protokol o převzetí dat z GIS (dle čl. 4)  

Příloha č. 3 – Protokol o převzetí dat z GIS (dle čl. 5) 

 


