
Smlouva o poskytnutí dat  
  
 

 
 

Subjekt Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68   

zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 

IČO: 42196451 

DIČ: CZ42196451 

zastoupený: Ing. Danielem Szórádem, Ph.D. 

generální ředitel 

pověřená osoba pro věcná jednání: Ing. Jan Valenta, Ph.D. 

e-mail: valenta@lesycr.cz 

tel.: 495 860 248, 956 999 248 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

 

a 

 

 

Subjekt  

se sídlem/s místem podnikání:  

zapsaný:  

 

IČO:  

DIČ:  

zastoupený:  

 

pověřená osoba pro věcná jednání::  

e-mail:  

tel.:  

 

(dále jen „uživatel“)  

 

(dále též společně jako „smluvní strany“) 
 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o poskytnutí dat (dále jen „Smlouva“): 
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Článek I. 
 

Předmět smlouvy 
 

Předmětem Smlouvy je úprava podmínek poskytnutí digitálních dat (dále jen „Data“) 

specifikovaných v čl. II. Smlouvy poskytovatelem uživateli. 

  

 

 

 

Článek II. 
 

Specifikace předávaných Dat 
 

1. Poskytovatel se zavazuje předat uživateli Data v rozsahu a podobě dle následující 

tabulky: 

 

Rozsah poskytovaných 

Dat 

Obsah a struktura poskytovaných Dat Forma 

poskytovaných Dat 
   

  

 

2. Data budou uživateli poskytnuta odborem hospodářské úpravy lesů poskytovatele, a to 

elektronickou poštou na adresu …………………………@………………………. nejpozději do 14 dnů 

od uzavření této smlouvy. 

 

 

 

 

Článek III. 
 

Podmínky pro využití předávaných Dat 
 

1. Data jsou poskytnuta uživateli za účelem ……………………………………………………………………..  

2. Uživatel se zavazuje, že využije poskytnutá Data pouze pro svoji potřebu a potřebu své 

akademické obce a pouze k účelu uvedenému v čl. III. odst. 1. Smlouvy. 

3. Jakékoliv poskytnutí Dat uživatelem jiným osobám než členům akademické obce 

uživatele není dovoleno. Pro případ porušení tohoto závazku sjednávají smluvní strany 

v čl. VI. Smlouvy povinnost uživatele zaplatit sjednanou smluvní pokutu.  

4. Uživatel nebo členové akademické obce uživatele mohou pořizovat kopie Dat pouze za 

účelem dle čl. III. odst. 1 Smlouvy. 

5. Uživatel zabezpečí takový režim práce s poskytnutými Daty, aby podmínky uvedené 

v čl. III. Smlouvy byly dodrženy a poskytnutá Data byla chráněna před zneužitím. 

6. Dílo vzniklé za použití poskytnutých Dat bude opatřeno doložkou “Datový zdroj LČR” 

a logem LČR, které bude předáno poskytovatelem uživateli společně s předávanými 

Daty. 

7. Využití Dat k jinému účelu, než uvedenému v tomto článku, je podmíněno uzavřením 

dodatku ke Smlouvě nebo uzavřením nové smlouvy. 
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Článek IV. 
 

Ochrana informací 
 

1. Data jsou výlučným majetkem poskytovatele. 

2. Poskytovatel považuje informace obsažené v předávaných Datech za důvěrné. 

3. Poskytovatel zůstává výlučným nositelem práv k veškerým důvěrným informacím 

a uživatel vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako 

by se jednalo o jeho vlastní důvěrné informace, zejména bude o nich zachovávat 

mlčenlivost a zajistí, aby je ve stejném rozsahu zachovávaly i jiné osoby, kterým je 

poskytne v souladu s čl. III. odst. 2 Smlouvy. 
 

 

 

 

Článek V. 

 

Cenová ujednání 
 

1. Data specifikovaná v čl. II. Smlouvy budou poskytnuta uživateli za úplatu. 

2. Cena za poskytnutí Dat je tvořena: 

a) manipulačním poplatkem (práce spojené s administrací a vlastní přípravou Dat) ve 

výši ……,- Kč, 

b) vlastní cenou Dat ve výši  ……,- Kč, 

c) cenou za CD nebo DVD nosič ve výši ……,- Kč. 

3. Celková cena za poskytnutí Dat tedy činí  ……,- Kč. 

4. K ceně za poskytnutí Dat uvedené v odst. 3. bude účtována daň z přidané hodnoty ve 

výši stanovené platnými a účinnými předpisy o dani z přidané hodnoty. 

5. Poskytovatel vystaví uživateli fakturu za poskytnutá Data po předání Dat uživateli, se 

splatností alespoň 21 kalendářních dnů od data doručení faktury uživateli. Datem 

uskutečnění zdanitelného plnění je předání Dat uživateli. Dnem úhrady se rozumí den 

připsání částky ve prospěch účtu poskytovatele. Fakturu je poskytovatel povinen doručit 

na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický odbor, Kamýcká 129, PSČ 

165 21, Praha – Suchdol. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že uživateli 

nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit. 

6. Faktura je řádně vystavena, pokud má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu 

podle příslušných právních předpisů a další náležitosti dle Smlouvy. V případě, že 

faktura nebyla vystavena řádně, je uživatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě splatnosti 

zpět poskytovateli s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura 

v uvedené lhůtě oprávněně vrácena, je poskytovatel povinen řádně vystavit a odeslat 

bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode 

dne doručení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury uživateli. 

 

 

 

   

Článek VI. 

 

Smluvní pokuty 

 

1. Pro případ porušení povinnosti dle Smlouvy sjednávají smluvní strany následující 

smluvní pokuty: 
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a) pro případ, že uživatel poskytne Data jiné osobě, než členu akademické obce 

uživatele, sjednává se smluvní pokuta uživateli ve výši 10 násobku vlastní ceny Dat 

za každý takový jednotlivý případ, minimálně však ve výši 10.000,- Kč, 

b) pro případ, že uživatel pořídí kopie Dat a tyto poskytne jiné osobě, než členu, 

akademické obce uživatele, sjednává se smluvní pokuta uživateli ve výši 10 násobku 

vlastní ceny Dat za každý takový jednotlivý případ, minimálně však ve výši 10.000,- 

Kč, 

c) pro případ, že uživatel použije poskytnutá Data k jinému účelu, než uvedenému v čl. 

III. odst. 1. Smlouvy, sjednává se smluvní pokuta uživateli ve výši 10 násobku 

vlastní ceny Dat za každý takový jednotlivý případ, minimálně však ve výši 10.000,- 

Kč, 

d) pro případ díla vzniklého uživatelem za použití poskytnutých Dat neoznačeného 

doložkou „Datový zdroj LČR“, sjednává se smluvní pokuta uživateli ve výši 10 

násobku vlastní ceny Dat za každé takto neoznačené dílo, minimálně však ve výši 

10.000,- Kč. 

2. V případě, že cena za poskytnutí Dat nebude zaplacena včas, sjednávají smluvní strany 

smluvní úrok z prodlení uživateli ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě 

uživateli. 

4. Sjednáním, uplatněním ani uspokojením práva na smluvní pokutu není dotčeno právo 

oprávněné strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní 

povinnosti druhé smluvní strany, jejíž porušení je sankcionováno smluvní pokutou.  
 

 

 

 

Článek VII. 

 

Společná a závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouva a právní vztahy jí neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 

pak občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 

2. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené nesprávnou interpretací a aplikací 

poskytnutých Dat. 

3. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 

s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou. 

4. Smlouva může být měněna či doplňována pouze v písemné formě. 

5. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 

druhé smluvní strany převést na třetí osobu. 

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

jedno paré. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly Smlouvě 

i všem jejím jednotlivým ustanovením a souhlasí s celým jejím obsahem, který 

vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy. 
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Za uživatele:  Za poskytovatele: 

V   V Hradci Králové  

Dne:  Dne:  

  

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Daniel Szórád, Ph.D. 

  generální ředitel 

Lesy České republiky, s.p. 
 


