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Čl. I.
Obecné informace
Tyto všeobecné licenční podmínky (VLP) společnosti Central European Data Agency,
a. s. (dále jen „CEDA“), platí pro poskytnuté licence ve prospěch Nabyvatele, který
uzavře kontrakt s Distributorem na základě závazné objednávky.
Identifikační údaje Distributora a Poskytovatele licence: CEDA zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7038, se sídlem
Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ 26429632, DIČ CZ26429632,
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 51-2415810207/0100.
Tyto VLP k užívání digitálních map upravují práva a povinnosti vyplývající ze
závazkového vztahu mezi Distributorem a Nabyvatelem k poskytnutým mapám,
a to na základě závazné objednávky, přičemž licenční oprávnění vzniká dnem
uhrazení faktury. Zaplacením licenčního poplatku se rovněž má za to, že Nabyvatel
souhlasí s VLP v plném rozsahu. Distributor poskytuje Nabyvateli oprávnění
k výkonu práva užít digitální mapy pouze jako nevýhradní právo (nevýhradní
licenci). Nabyvateli nevznikají jakákoliv vlastnická práva k digitálním mapám.
Účastníci smluvního vztahu shodně prohlašují a souhlasí, že veškeré objednávky
a akceptace VLP podmínek mohou probíhat prostřednictvím elektronické
komunikace.
Tyto
VLP
jsou
dostupné
na
Internetu
na
adrese:
http://www.ceda.cz/files/vlp_ceda.pdf a mohou být zaslané Nabyvateli licence jako
příloha cenové nabídky či faktury.
Jakékoliv změny v poskytnuté licenci lze provádět jen prostřednictví odsouhlasené
poptávky na změnu licence, přičemž tato musí být písemně potvrzena statutárním
zástupcem CEDA, formou dodatku k VLP nebo v rámci podmínek Licenční smlouvy,
které mají přednost před VLP.
Čl. II.
Produktová specifikace a rozsah licence
Tyto VLP se vztahují na všechny produkty CEDA uvedené v závazné objednávce
Nabyvatele.
Poskytnutá licence ve prospěch Nabyvatele je definována Poskytovatelem v rámci
cenové nabídky. Podmínky užití licence jsou blíže specifikovány článkem IV. těchto
VLP.
Čl. III.
Cena, platební podmínky, předání produktu
Cenu s DPH, uhradí nabyvatel Distributorovi na základě faktury, kterou mu
Distributor vystaví a doručí poté, co předá Uživateli příslušné digitální mapy dle
objednávky. Lhůta splatnosti faktury je stanovena na čtrnáct (14) kalendářních dní
nebo dle dohody obou smluvních stran.
Jakékoliv peněžité plnění mezi smluvními stranami je pro účely této Licenční
smlouvy považováno za provedené až připsáním příslušné finanční částky na účet
smluvní strany, která má být příjemcem platby, vedený u peněžního ústavu, nebo
vyplacením příslušné finanční částky v hotovosti této smluvní straně.
Produkt bude předán prostřednictvím elektronické služby, případně zaslán na
adresu Nabyvatele uvedenou v objednávce na datovém nosiči.
Čl. IV.
Podmínky užití digitálních map a jejich aktualizace
Nabyvatel je oprávněn využívat poskytnuté digitální mapy pouze v souladu
s licenčním oprávněním definovaným na faktuře resp. v závazné nabídce.
Základní typy poskytovaných licencí z hlediska doby využívání jsou:
▪ Na dobu neurčitou, kdy lze data využívat k definovanému účelu bez časového
omezení. Aktualizovaná verze těchto dat je pak poskytnuta na základě uzavření
aktualizační smlouvy nebo na základě objednávky.
▪ Na dobu určitou ve formě ročního pronájmu dat, kdy lze data využívat po dobu
1 kalendářního roku a po vypršení tohoto období musí být jejich využívání
ukončeno.
▪ Projektová licence sloužící k použití dat pro jednorázové užití pro splnění
konkrétní úlohy nebo projektu specifikovaného v závazné nabídce resp. na
faktuře. Data nesmějí být dále užívána na denní bázi.
Z hlediska rozsahu použití licencí se rozlišují:
▪ Jednouživatelská nebo víceuživatelská licence s počtem definovaných uživatelů
v tom smyslu, že předmětnou digitální mapu při poskytnutí licence pro jednoho
uživatele lze instalovat, provozovat a využívat v rámci jednoho fyzického
technického pracoviště (PC) Uživatele ve stejném čase pro jednoho uživatele
tohoto pracoviště.
▪ V případě potřeby Nabyvatele přenést instalaci dat na jiné pracoviště, je
Nabyvatel povinen provést fyzické odstranění datových souborů z původního
pracoviště a opakovat instalaci na pracovišti novém pro každou jednotlivou
digitální mapu, licenci a uživatele.
▪ Internetová licence pro použití dat na Internetu nebo v aplikaci a to vždy
v uzavřeném formátu, který neumožňuje třetí straně přístup ke zdrojovým
datům. Tato data jsou bez omezení dostupná všem uživatelům na Internetu.
▪ Intranetová licence pro použití dat v intranetu, po přihlášení se k intranetové síti
prostřednictvím vzdáleného přístupu za heslem, pro použití v placených
aplikacích nebo aplikacích s přístupem pro vybranou skupinu uživatelů.
▪ Multilicence pro použití na internetu, intranetu a neomezený počtem firemních
pracovních stanic.
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Nabyvatel je oprávněn využívat předmětné digitální mapy a jejich data pouze jako
referenční data. Referenčními daty pro účely těchto VLP se rozumí data, která slouží
k upřesňování geometrické a atributové přesnosti objektů. Nabyvatel se zavazuje
neměnit geometrický tvar grafických prvků a topologii grafických prvků.
Nabyvatel je oprávněn v procesu užívání dat přiřazovat grafickým prvkům nové
grafické vlastnosti (barva, symbol, popis) a negrafické vlastnosti (atributy). Dále je
Nabyvatel oprávněn využívat data pro tvorbu odvozených, kvalitativně nových
informací jako jsou analýzy obalových zón, sdružování objektů a další bez
konečného vymezení. Tyto analýzy je Nabyvatel oprávněn využívat pouze pro
vlastní potřebu a v rámci komunikace se svými partnery a zákazníky.
Nabyvatel je oprávněn s daty předmětných digitálních map provádět formátové
a souřadnicové konverze, ale na všechna takto odvozená data se vztahují
ustanovení těchto VLP.
Nabyvatel je povinen zajistit bezpečnost dat před zneužitím ze strany třetích osob.
V případě prokázání takového zneužití nese Nabyvatel veškerou zodpovědnost
stejnou měrou jako v případě vědomého zneužití Nabyvatelem.
Nabyvatel se zavazuje neposkytovat data ani jejich části třetím osobám, a to žádnou
formou, tj. ani za úplatu, ani bezúplatně, ani pronájmem.
Nabyvatel se zavazuje nezveřejňovat digitální mapy ani jejich části formou tiskových
výstupů, veřejné datové sítě, Internetu, Intranetu apod. Tiskové výstupy (ofset) lze
povolit formou rozšíření licence.
Nabyvatel se zavazuje nevyužívat data pro tvorbu jakéhokoliv podobného
komerčního produktu za účelem prodeje či pronájmu nebo darování třetím
osobám.
Aktualizace předmětných dat nejsou součástí poskytnuté licence, lze je však poptat
u Distributora.
Čl. V.
Odpovědnost za škodu a vady
Distributor vysloveně popírá odpovědnost za vhodnost užití předmětných
digitálních map pro specifický účel. Distributor v žádném případě neručí za škody
vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných digitálních map a informací v nich
obsažených.
Právo Nabyvatele k reklamacím předmětných map není výše uvedeným dotčeno,
reklamovat lze však jen takové vady, které jsou ve zjevném nepoměru k technické
specifikaci dat (map) a to především s ohledem na polohovou přesnost a aktuálnost.
Data jsou dodávána ve verzi a jejich aktuálnost je tedy přímosměrná době sběru
informací a jejich zapracování, a to tak, jak je běžné k povaze takovéhoto produktu.
Čl. VI.
Sankce
Nabyvatel je povinen dodržovat tyto VLP, za předpokladu nedodržení těchto VLP je
povinen uhradit veškerou vzniklou škodu.
Distributor je oprávněn za předpokladu nedodržení VLP odstoupit od kontraktu
a požadovat navrácení poskytnutých map.
V případě zrušení, nebo odstoupení se Nabyvatel zavazuje předmětné digitální
mapy vrátit do sedmi (7) dnů Distributorovi a písemně Distributorovi potvrdit
smazání a zničení všech jejich kopií.
Čl. VII
Ochrana osobních údajů
Distributor informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) Nabyvatele, že bude
v souvislosti s plněním této Smlouvy zpracovávat identifikační a kontaktní osobní
údaje Nabyvatele, jeho statutárních orgánů, členů realizačního týmu a kontaktních
osob. Zpracování osobních údajů bude Distributorem prováděno pouze v rozsahu
nezbytném pro poskytování produktů a služeb na základě této Smlouvy, resp.
nabídky souvisejících produktů a služeb, a to po dobu nezbytnou pro plnění této
Smlouvy, nejméně však po dobu stanovenou právními předpisy. Zpracovávané
osobní údaje nebudou předávány žádným třetím stranám, s výjimkou externí účetní
kanceláře, právní kanceláře a auditora, a to na základě smlouvy o zpracování těchto
dat. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Distributorem včetně zásad
tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách Distributora
www.ceda.cz.
Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení
Nabyvatel a Distributor shodně prohlašují, že se seznámili se zněním těchto VLP
a souhlasí s jejich zněním, což Nabyvatel dokládá závaznou objednávkou učiněnou
minimálně elektronicky.
Všechny spory z této dohody rozhodne místně a věcně příslušný soud ČR.
Závazkový vztah je uzavřená na základě zákona č. uzavřená na základě zákona
č. 89/2012 Občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník) a zák. č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„autorský zákon“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními
stranami.
Stane-li se některé ustanovení těchto VLP neplatné, zůstávají ostatní jednání těchto
VLP nadále v platnosti.

