
VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DIGITÁLNÍCH DAT ČGS –  

MAPOVÉ DIGITÁLNÍ DÍLO  

 
……………………………., IČ: 
se sídlem:  
zastoupen ……………… 
(dále jen objednavatel) 
na straně jedné 
 
a 
 
Česká geologická služba, IČ: 02 57 98 
se sídlem: 118 21 Praha 1, Klárov 3/131 
zastoupená …………………………, ředitelem 
(dále jen zhotovitel) 
na straně druhé 
 
uzavírají  
 
A. Smlouvu o zhotovení díla 
podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku 

 
a 

 
B. Licen ční smlouvu 
podle ust. § 46 a násl. zák. č. 121/2000 S. – autorského zákona 
  
ad A) 

 

I. 

Předmět a účel smlouvy  

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednavatele mapové digitální dílo 
…………… a objednavatel se zavazuje zaplatit za to zhotoviteli cenu uvedenou 
v čl. IV této smlouvy. 

2. Dílo je chráněno autorským zákonem, neboť zhotovitel je vlastníkem autorských 
práv k němu. Neoprávněné užití nebo rozšiřování díla je porušením autorského, 
popř. trestního zákona či projevem nekalé soutěže podle příslušných ustanovení 
obchodního zákoníku. 

3. Objednavatel je oprávněn užívat mapové digitální dílo výhradně ve své vnitřní síti 
počítačů. 

4. Objednavatel je oprávněn užít mapové digitální dílo výhradně pro výzkumné 
účely, a to …………………………… 

 

 



II. 

Podmínky užití díla  

 

1. Jiné užití díla než uvedené v čl. I této smlouvy je možné výhradně na základě 
písemného dodatku k této smlouvě. 

2. Objednavatel se zavazuje, že  

a) každé použití předávaného mapového díla bude opatřeno doložkou © Česká 
geologická služba, 200...; 

   b) každá kopie mapového digitálního díla zhotovitele bude opatřena doložkou © 
Česká geologická služba, 200...; 

   c) přenechá zhotoviteli bezplatně jednu kopii digitálního produktu odvozeného z 
produktu – předmětu smlouvy (čl. I); jde o případ, kdy objednavatel vytvoří na 
podkladu zhotovitelem sestaveného digitálního díla dílo nové, s novými údaji; 

d) zamezí užití díla dalšími uživateli, pokud toto užití smluvní podmínky 
nepřipouštějí; 

e) nebude pořizovat kopie díla v jakémkoli tvaru s výjimkou záložních kopií pro 
vlastní účely; 

f) nepředá dílo třetí osobě ani takové osobě neumožní dílo či jeho část využít 
bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele. 

 

III. 

Termín pln ění 

 

1. Zhotovitel dokončí dílo do ……………….. 

2. Nepřevezme-li objednavatel dílo v termínu uvedeném v bodě 1 tohoto článku 
v sídle zhotovitele, je zhotovitel oprávněn dílo objednavateli zaslat na jeho 
náklady poštovní doporučenou zásilkou, a to do pěti dnů po sjednaném termínu 
plnění. Dnem předání zásilky poště je předmět smlouvy splněn. 

 

IV. 

Cena díla a platební podmínky  

 

1. Cena díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši Kč ……………. a 
zahrnuje veškeré náklady na zhotovení díla ve smyslu příslušných ustanovení 
autorského zákona. 

2. Zhotovitel je oprávněn připočíst ke sjednané ceně díla náklady na poštovní 
přepravu uskutečněnou podle bodu 2 čl. III této smlouvy. 

3. Cena díla je splatná po předání a převzetí díla objednavatelem, resp. po předání 
díla k poštovní přepravě podle bodu 2 čl. III této smlouvy, na základě faktury 
vystavené zhotovitelem. Faktura je splatná do 15 dnů po jejím doručení 
objednavateli.  



4. V případě prodlení objednavatele s placením faktury delším než 5 dnů je 
zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupení se stává účinným 
dnem, kdy dojde objednavateli oznámení o odstoupení od smlouvy. 
Odstoupením se smlouva ruší a objednavatel je povinen vydat zhotoviteli 
neprodleně převzaté dílo. 

 

ad B) 

Licen ční smlouva 

 

1. Zhotovitel je autorem díla „digitálního souboru dat užitého k vytvoření díla 
uvedeného v  bodu 1 čl. I části A) této smlouvy“. 

2. Zhotovitel jako autor tímto poskytuje objednavateli jako nabyvateli oprávnění 
k výkonu práva užívat dílo uvedené v bodu 1 části B) smlouvy – tj. licenci k užití 
tohoto díla. 

3. Licence je poskytována, není-li v této části uvedeno jinak, v rozsahu uvedeném v 
§ 50 zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona v platném znění. Objednavatel 
není oprávněn měnit či doplňovat dílo nebo jeho parametry. Objednavatel je 
oprávněn užívat dílo výhradně podle  čl. I části A) této smlouvy a k účelům 
uvedeným tamtéž. 

4. Licence je, ve smyslu ust. § 49 odst 2 písm. b) autorského zákona v platném 
znění, poskytována bezplatně, vzhledem k tomu, že navazuje na dílo zhotovené 
pro objednavatele podle čl. I části A) této smlouvy. 

5. Zhotovitel poskytne objednavateli aktualizaci dat, bude-li zpracována, a to 
k objednávce objednavatele. 

 

ad A a B) 

Závěrečná ustanovení  

 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

2. Tuto smlouvu lze měnit výhradně písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 výtisk. 

4. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy bez výhrad souhlasí, 
neboť se řádně seznámily s jejím obsahem, že nebyla uzavřena pod nátlakem, 
v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své svobodné a vážně 
míněné vůle připojují smluvní strany své podpisy. 

 

V Praze dne …………………….                  V …………………………. 

 

………………………………………               …………………………… 

          zhotovitel                                          objednavatel 


