
Příloha č. 8 

 

 S M L OU V A  O POS KY T N U T Í  PR Á V A  U ŽÍ V Á N Í  

FOR M OU  PR ON Á J M U  D I GI T Á L N Í C H D A T  
uzavřená dle § 46 a násl. autorského zákona 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Statutární město Přerov  

 jednající primátorem   Ing. Jiřím Lajtochem 

 zastoupené ved. odb. rozvoje  Ing.  Pavlem GALOU 

 se sídlem:    Bratrská 34, 750 11 Přerov 2, 

 IČ:     00301825, 

 bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., pobočka Přerov, 

      č.ú. 27-188 448 23 79 / 0800, 

 dále jen Město  

 

2.  

pro PO: XXXXXXXXXX 

 jednající     ???????????????????     

 se sídlem:     ??????????????????? 

 IČ:     ??????????????????? 

 zapsán v OR vedeném u :  ?????????????????? 

 bankovní spojení:   ???????????????????? 

 

FO-Pod: XXXXXXXXXX 

 jednající     ??????????????? 

 s místem podnikání:   ??????????????? 

 IČ:     ??????????????? 

 bank. spojení:    ?????????????? 

  

 

pro FO: XXXXXXXXXX 

 bytem:     ???????????????????? 

 datum narození:   ??????????????????? 

 bank. spojení:    ??????????????????? 

  

  

 dále jen nabyvatel 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. 

Úvodní ustanovení 

 

  Město je nositelem práva užití autorského díla - Geografický informační systém (dále 

jen GIS), jehož součástí je technická mapa obsahující polohopis a výškopis Statutárního města 

Přerova. 

 

Veškerá data GIS požívají ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

III. 

Předmět smlouvy 

 

 Touto smlouvou poskytuje Město nabyvateli právo užívání formou pronájmu 

digitálních dat polohopisu a výškopisu lokality v rozsahu.....specifikace místa poskytnutých 

dat.............. dle níže stanovených podmínek a nabyvatel se zavazuje poskytnout Městu 

odměnu dle čl. V. této smlouvy. Digitální data budou poskytnuta na datových médiích (CD, 

diskety,…). 

 

 

IV. 

Podmínky poskytnutí dat 

 

1/ Dle požadavku nabyvatele se poskytují digitální data výlučně nutná pro jeho potřebu. 

2/  Nabyvatel může poskytnout digitální data svým dodavatelům, kteří budou pracovat na 

zakázce, pro kterou nabyvatel data pronajal:  

 Dodavatelé nabyvatele nejsou oprávněni poskytnutá data dále šířit, s výjimkou svých 

vlastních dodavatelů, tj. subdodavatelů nabyvatele. V případě porušení této povinnosti 

dodavatelem nabyvatele, je nabyvatel povinen uhradit Městu smluvní pokutu dle čl. VI 

smlouvy. 

 Dodavatelé nabyvatele nejsou povinni uhradit Městu částku za pronájem dat, za která 

již byla uhrazena nabyvatelem.  

 Nabyvatel své dodavatele smluvně  zaváže tato geografická digitální data nešířit dále a 

po dokončení zpracování zakázky poskytnutá data uchovat pouze pro účely archivace. 

 Dodavatelé nabyvatele jsou oprávněni poskytnutá geografická digitální data použít v 

tolika kopiích, kolik bude potřeba pro zpracování zakázky.  

 Pro případ poskytování dat subdodavatelům je dodavatel nabyvatele povinen smluvně 

zavázat tyto subdodavatele za stejných podmínek jako jsou stanoveny touto smlouvou 

a zároveň informovat nabyvatele o této skutečnosti.  

 Subdodavatelé nejsou oprávněni poskytnutá data dále šířit. V případě porušení této 

povinnosti subdodavatelem je nabyvatel povinen uhradit Městu smluvní pokutu ve 

výši dle čl. VI smlouvy. Po dokončení zakázky jsou subdodavatelé oprávněni 

poskytnutá data uschovat výlučně pro účely archivace. 

 Nabyvatel je povinen informovat Město o tom, kterým dodavatelům, příp. 

subdodavatelům byla data poskytnuta a v jakém rozsahu. 

3/ Archivace zpracování digitálních dat může být uložena pouze u nabyvatele.  

4/ Nabyvatel vytvoří podmínky k zabránění zneužití poskytnutých dat. 

 

 

 

 



V. 

Úhrada za poskytnutí dat 

 

Nabyvatel za poskytnutá digitální data uhradí Městu částku ………Kč (slovy: 

…….....................……..), tj. 500,-- Kč/data o území o rozloze 1 ha. V ceně je již zahrnuta 

cena za přípravu dat a datová média. Úhrada je splatná nejpozději při podpisu této smlouvy 

na pokladně Města. 

 

VI. 

Sankční ujednání 

 

     Za každé nedodržení podmínek stanovených v části IV. této smlouvy uhradí nabyvatel 

Městu smluvní pokutu ve výši …………. Kč (slovy:…………………….), jejíž výše je 

stanovena v  případě podmínky stanovené v čl. IV. odst. 1,2 v závislosti na množství 

zneužitých dat tak, jak je její výše uvedena v příloze č. 4 směrnice GIS. 

 

     Smluvní pokutou není dotčeno právo Města na náhradu škody, která by Městu vznikla 

porušením povinností stanovených nabyvateli touto smlouvou. 

 

 

VII. 

Zvláštní ujednání 

 

     Obě strany berou na vědomí, že jednotlivá data jsou aktuální výlučně k datu uzavření 

smlouvy.  

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1/  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně formou číselně označených dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

2/ Právní vztahy  touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku a autorského zákona. 

3/ Město postupuje při uzavírání smlouvy v souladu s vnitřním předpisem č.   /06, směrnice 

o používání geografického informačního systému ( GIS ) Statutárního města Přerova 

4/ Účastníci této smlouvy prohlašují, že si její text podrobně přečetli a připojují své 

vlastnoruční podpisy vyjadřující jejich vážnou a svobodnou vůli.  Smlouva je vyhotovena 

ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom. 

5/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem oboustranného podpisu smluvními 

stranami. 

 

 

V Přerově, dne ……….. 

 

 

 

 

Ing. Pavel Gala      .....jméno....... 

    vedoucí odboru rozvoje                            XXXXXXXXX 


