
 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.  SML-______-______-______ 

 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DAT  

dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 
Lesy České republiky, s.p. 
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem 

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

email: jan.valenta@lesycr.cz 

tel.: 495 860 248, 956 999 248 
 

(dále jako „poskytovatel“) na straně jedné 

 

a 
 
A): PRÁVNICKÉ OSOBY 
A1) právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku 
Obchodní firma (údaje uvádějte přesně ve formátu, jaký je v obchodním rejstříku) 
se sídlem doplnit 

IČO: xxx xx xxx  

DIČ: xxxxxxxxxx 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném X soudem v X, oddíl X, vložka X 

zastoupená:  

a) Jméno Příjmení, funkce 

nebo b) Jméno Příjmení, funkce, na základě plné moci ze dne DD.MM.RRRR 

osoba pověřená pro věcná jednání: Jméno Příjmení  

     email: XX 
     tel.: XX 
 

(dále jako „uživatel“) na straně druhé 
 
A2) jiné právnické osoby - zapsané v jiném než obchodním rejstříku (např. ve spolkovém, 
nadačním, obecně prospěšných společností atd.) či osoby v rejstříku nezapsané (obce, 
kraje, stát, vysoké a střední školy apod.) 
Název smluvního partnera (údaje uvádějte přesně dle zápisu v příslušném rejstříku nebo dle 
údajů na webových stránkách smluvního partnera) 
se sídlem doplnit 

IČO: xxx xx xxx  

DIČ: xxxxxxxxxx 
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zapsaná v X rejstříku vedeném X soudem v X, oddíl X, vložka X (platí pouze pro osoby zapsané 

v příslušném rejstříku) 

zastoupená:  

a) Jméno Příjmení, funkce 

nebo b) Jméno Příjmení, funkce, na základě plné moci ze dne DD.MM.RRRR 

osoba pověřená pro věcná jednání: Jméno Příjmení 
     email: XX 
     tel.: XX 

 
(dále jako „uživatel“) na straně druhé 

 
B): FYZICKÉ OSOBY 
B1) fyzická osoba podnikající 
Jméno Příjmení (údaje uvádějte přesně ve formátu, jaký je v živnostenském rejstříku) 
se sídlem doplnit 

IČO: xxx xx xxx 

DIČ: xxxxxxxx (pouze je-li plátcem DPH) 

fyzická osoba podnikající dle doplnit (např. živnostenského zákona; Městský úřad xx) 

další údaje: (bankovní spojení, číslo účtu / korespondenční adresa / kontaktní osoba atd.) 
 

(dále jako „uživatel“)  na straně druhé 
 

B2) fyzická osoba nepodnikající 
Jméno Příjmení  
datum narození: DD.MM.RRRR 
s místem bydliště doplnit adresu 

další údaje: (bankovní spojení, číslo účtu / korespondenční adresa atd.) 

 
 

(dále jako „uživatel“) na straně druhé 

 
(poskytovatel a uživatel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dat (dále jen 

„smlouva“):  
 

 

 

I. 
Předmět smlouvy 

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

specifikovaných v čl. II. této smlouvy poskytovatelem uživateli. 
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II. 
Specifikace poskytovaných 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 elektronickou poštou na adresu 

__________@__________, a to nejpozději do 14 dnů od uzavření této smlouvy. 

 

III. 
Podmínky pro využití poskytnutých Dat 

1. Data jsou poskytnuta uživateli pouze za účelem __________. 

2. Uživatel se zavazuje, že poskytnutá Data využije pouze pro potřebu svou a pouze k účelu 

uvedenému v odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

3. Uživatel je oprávněn poskytnout Data třetí osobě pouze v případě, kdy tato třetí osoba bude 

pro uživatele (na základě smlouvy) plnit účel uvedený v odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

V takovém případě uživatel odpovídá poskytovateli tak, jako by s Daty nakládal, popř. měl 

k nim přístup, sám. Uživatel je v tomto případě rovněž povinen oznámit uvedenou 

skutečnost, tj. poskytnutí Dat třetí osobě, poskytovateli, a to nejpozději do 14 kalendářních 

dnů ode dne, kdy Data třetí osobě poskytl; uživatel v tomto oznámení poskytovateli uvede 

základní identifikační údaje třetí osoby, tj. zejména název (obchodní firma), sídlo 

a identifikační číslo v případě osoby právnické, nebo jméno, příjmení, sídlo a identifikační 

číslo v případě fyzické osoby podnikající, a nebo jméno, příjmení, datum narození a místo 

bydliště v případě fyzické osoby nepodnikající.  

4. Jakékoliv poskytnutí Dat uživatelem jiným osobám než osobám uvedeným v odst. 3 tohoto 

článku smlouvy není dovoleno, tj. uživatel není oprávněn Data jiným osobám poskytnout.  

5. Uživatel, popř. jiná osoba dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, jsou oprávněny pořizovat  

kopie Dat, ovšem pouze pro užití vlastními zaměstnanci a pouze pro účely dle odst. 

1 tohoto článku smlouvy. 

6. Uživatel se zavazuje zabezpečit takový režim práce/nakládání s Daty, aby byly dodrženy 

podmínky ujednané touto smlouvou, zejména se zavazuje zajistit ochranu Dat před jejich 

zneužitím. 

7. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené nesprávnou interpretací a aplikací 

poskytnutých Dat. 

8. Vznikne-li za použití poskytnutých Dat dílo, uživatel je povinen takové dílo opatřit 

doložkou „Datový zdroj LČR” a logem LČR; logo LČR bude uživateli předáno společně 
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s Daty. 

9. Využití Dat k jinému než ujednanému účelu je podmíněno předchozím písemným 

souhlasem poskytovatele. 

 
IV.  

Ochrana informací 
1. Data jsou výlučným majetkem poskytovatele; poskytovatel zůstává výlučným nositelem 

práv k veškerým důvěrným informacím, a to i po zániku této smlouvy. Smlouvou tak 

nejsou dotčena jakákoli autorská práva k poskytnutým Datům (údajům). 

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

3. Uživatel se zavazuje zajistit náležitou ochranu důvěrných informací, zejména bude o těchto 

zachovávat mlčenlivost a zajistí, aby mlčenlivost ve stejném rozsahu zachovávaly i jiné 

osoby, kterým je v souladu s ujednáními této smlouvy oprávněn Data poskytnout (čl. III. 

odst. 3 této smlouvy). 

 
V. 

Cena a platební podmínky 

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

2. Uživatel se za poskytnutí Dat zavazuje zaplatit poskytovateli částku v celkové výši 

__________ Kč bez DPH. 

Tato částka se skládá z: 

a) manipulační poplatek (práce spojená s administrací a vlastní přípravou Dat) ve výši 

__________ Kč bez DPH, 

b) vlastní cena Dat ve výši __________ Kč bez DPH, 

c) cena za CD nebo DVD nosič ve výši __________ Kč bez DPH. 

3. K ceně za poskytnutí Dat bude účtována DPH ve výši dle příslušných právních předpisů. 

4. Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného poskytovatelem po 

předání Dat uživateli; splatnost daňového dokladu (faktury) činí 21 dnů ode dne jeho 

doručení uživateli. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den, v němž byla Data 

předána uživateli. Dnem úhrady se rozumí den připsání částky odpovídající celkové ceně 

za poskytnutá Data dle odst. 2 tohoto článku smlouvy ve prospěch účtu poskytovatele.  

5. Daňový doklad (faktura) musí splňovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními 

předpisy a touto smlouvou. V případě, že daňový doklad (faktura) nebyl vystaven řádně, 

je uživatel oprávněn jej vrátit ve lhůtě jeho splatnosti poskytovateli s uvedením chybných 

či chybějících náležitostí. Pokud bude daňový doklad (faktura) v uvedené lhůtě vrácen 

oprávněně, je poskytovatel povinen řádně vystavit a odeslat bezvadný (opravený či 

doplněný) daňový doklad (fakturu). Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne doručení 

bezvadného (tj. opraveného či doplněného) daňového dokladu (faktury) uživateli.  
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VI.  
Smluvní pokuty 

1. Uživatel se zavazuje zaplatit poskytovateli smluvní pokutu v případě, že: 

a) uživatel poskytl Data jiné osobě než je uvedeno v čl. III. odst. 3 této smlouvy, a to ve 

výši 10násobku vlastní ceny Dat za každý takový jednotlivý případ, minimálně však ve 

výši 10 000 Kč, 

b) uživatel pořídil kopie Dat a tyto poskytl jiné osobě než je uvedeno v čl. III. odst. 3 této 

smlouvy, a to ve výši 10násobku vlastní ceny Dat za každý takový jednotlivý případ, 

minimálně však ve výši 10 000 Kč, 

c) uživatel použil Data k jinému účelu než uvedenému v čl. III. odst. 1 této smlouvy, a to 

ve výši 10násobku vlastní ceny Dat za každý takový jednotlivý případ, minimálně však 

ve výši 10 000 Kč, 

d) uživatel neoznačil dílo vytvořené za použití poskytnutých Dat doložkou „Datový zdroj 

LČR“ a logem LČR, a to ve výši 10násobku vlastní ceny Dat za každé takto neoznačené 

dílo, minimálně však ve výši 10 000 Kč, 

e) uživatel se ocitl v prodlení s úhradou ceny za poskytnutá Data, a to ve výši 0,05 % z 

dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

2. Smluvní pokuta je splatná nejpozději do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její 

úhradě uživateli. 

3. 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.  

 

VII. 
Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou 

jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.  

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 

vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 

(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 

nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 

odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 

jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 

právních předpisů.  

3. Poskytovatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 

republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti 

jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování 

takového jednání.  
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VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 

souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 

druhé smluvní strany převést na třetí osobu. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 jejím vyhotovení obdrží 

každá ze smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční 

podpisy. 

 

                  

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

 
 Za poskytovatele:   Za uživatele: 

  

……………………………. ……………………………. 

Jméno Příjmení Jméno Příjmení  

funkce funkce* 

Lesy České republiky, s.p. Obchodní firma/Název* 

 
 

* je-li smluvním partnerem fyzická podnikající či nepodnikající osoba, neuvádí se 
 


