Nevýhradní licenční Smlouva
o poskytnutí digitalizovaných kartografických děl
Mapové sbírky
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
pro studijní účely
Smluvní strany:
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Albertov 6, Praha 2, PSČ 128 43
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208
zastoupená Prof. RNDr. Jiřím Zimou, CSc., děkanem Přírodovědecké fakulty UK
Týká se pracoviště: Mapová sbírka
k věcným jednáním za PřF UK oprávněna PhDr. Eva Novotná, ředitelka Mapové sbírky a vedoucí
Knihovny geografie PřF UK
dále „Mapová sbírka“ nebo „poskytovatel“
a
Jméno, příjmení /firma
bytem/sídlem/ místem podnikání:
RČ/ IČ, DIČ:
Zastoupen (a):
dále jako „Nabyvatel“
Preambule
Účelem této smlouvy je využití kartografických děl národního kartografického dědictví uchovaného
v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK ke studijním účelům.
Mapová sbírka prohlašuje, že má ve smyslu ustanovení § 58 odst. 7 a § 59 odst. 2 z.č. 121/2000 Sb. autorského zákona oprávnění udělená nositeli autorských práv ke geografickým dílům, jejichž
zpřístupňování se tato smlouva týká, v následujícím rozsahu:
a. přivolení k uchovávání (archivování) těchto elektronických souborů dat v repozitáři PřF
UK spravovaném Mapovou Sbírkou a v dalším bezpečném úložišti v repozitáři UK;
b. přivolení k technologickému zpracování těchto elektronických souborů dat pomocí
softwarových nástrojů a metodik pro uchovávání a zpřístupňování (šíření) těchto
elektronických souborů veřejnosti;
c. přivolení ke zpřístupňování (šíření) těchto elektronických souborů dat veřejnosti na
webových stránkách Knihovny geografie umístěných na daných doménách včetně
poddomén https://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna; http://www.geobibline.cz;
d. přivolení ke zpřístupňování (šíření) rozmnoženin grafických vyobrazení kartografických
děl zaznamenaných v elektronických souborech dat veřejnosti pro studijní účely.

Článek I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy za podmínek dále v ní uvedených je přivolení k užití grafických
vyobrazení map výhradně pro studijní účely (dále souhrnně „kartografická díla“). Díla jsou
zaznamenána v elektronických souborech dat pořízených v rámci projektu TEMAP uložených
v repozitáři PřF UK spravovaných Mapovou sbírkou;
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2. Grafická vyobrazení map předá Mapová sbírka nabyvateli ve formátu a způsobem dále v této
smlouvě uvedeným. Podrobná specifikace poskytovaných grafických zobrazení map je uvedena
v číslovaných přílohách k této smlouvě.

Článek II.
Podmínky užití
A) Závazky nabyvatele
1. Nabyvatel je oprávněn užívat grafická vyobrazení map výhradně pro účely studia či výzkumu pro
vlastní potřebu a to na nekomerčním základě.
2. Nabyvatel se zavazuje, že grafická vyobrazení map nebo jejich části:
a. nevyužije k obchodním účelům;
b. nevyužije k vytvoření kartografického díla určeného k jeho komerčnímu šíření;
c. nevyužije ke komerčnímu šíření rozmnoženin jakéhokoli nově vzniklého díla.
3. Nabyvatel není oprávněn:
a. pořizovat rozmnoženiny grafických zobrazení map;
b. umožnit třetím osobám pořizování kopií grafických vyobrazení map nebo jejich částí;
c. umožnit třetím osobám zpřístupňování grafických vyobrazení map nebo jejich částí jakýmkoli
způsobem dalším osobám;
4. Nabyvatel se zavazuje, že kopie finálního díla, v němž byla použita reprodukce mapy, bude do
měsíce po zveřejnění doručena v tištěné nebo elektronické podobě do Mapové sbírky.

B) Závazky poskytovatele
1. Mapová sbírka uděluje souhlas k užití grafických vyobrazení map pouze pro účel uvedený
v článku I. této smlouvy.
2. Mapová sbírka poskytne nabyvateli grafická vyobrazení map pořízená z elektronických souborů
dat uchovaných ve formátu tiff v rozlišení 400 DPI.
3. Poskytnutí a udělení souhlasu k užívání grafických vyobrazení map dle této smlouvy je
bezúplatné.

Článek III.
Zvláštní ujednání
1. Mapová sbírka není odpovědná za jakékoli porušení autorských či jiných práv třetích osob
nabyvatelem v souvislosti s užitím grafických vyobrazení map; stejně tak nabyvatel bere na
vědomí, že Mapová sbírka není povinna uspokojovat jakékoli nároky uplatněné třetími osobami
z titulu případného porušení jejich práv v souvislosti s užíváním grafických vyobrazení map
založeným touto smlouvou.
2. Za porušení kteréhokoli ze svých závazků nese nabyvatel plnou právní odpovědnost.
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3. V případě porušení kteréhokoli ze závazků nabyvatelem je Mapová sbírka oprávněna souhlas k
užití grafických vyobrazení map založený touto smlouvou okamžitě odejmout. Účinky odejmutí
souhlasu k užití nastávají doručením písemného vyhotovení odnětí souhlasu.
Článek IV.
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
3. Účinky této smlouvy skončí posledním dnem doby jejího trvání. Smlouva může být ukončena
rovněž
a. písemnou dohodou nebo
b. písemnou výpovědí podanou kteroukoli smluvní stranou. Výpovědní doba činí 3 měsíce a
počíná běžet prvního dnem měsíce následujícího po prokazatelném doručení písemné
výpovědi druhé smluvní straně.
4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provádět výhradně písemně formou číslovaných
dodatků.
5. Tato smlouva je uzavřena podle z. č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku a právní poměry jí
založené se řídí z. č. 89/2012 Sb. - občanským zákoníkem a z. č. 121/2000 Sb. - autorským
zákonem.
6. Smluvní strany se zavazují, že případné spory budou řešit v prvé řadě dohodou. Nedojde-li ke
smírnému vyřešení sporu, dohodly se smluvní strany na tom, že spory z této smlouvy budou
řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky podle práva České republiky.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích stejné platnosti, z nichž nabyvatel obdrží jedno a
poskytovatel dvě vyhotovení. Nedílnou součástí smlouvy je její Příloha č. 1 Podrobná specifikace
poskytovaných grafických zobrazení map.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla
uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy osob
oprávněných jednat.

V Praze dne ……………….

V……………dne……………

……………………………..
Univerzita Karlova
Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
děkan Přírodovědecké fakulty UK

………………………….……
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Příloha č. 2 k Opatření děkana č. 18/2011, kterým se vydává Badatelský řád Mapové sbírky
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze:

Ceník služeb

Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Ceny služeb jsou stanoveny s přihlédnutím k Ceníku služeb a reprodukčních poplatků platných ve
veřejných archivech. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Pro zaměstnance a studenty geografické sekce
fakulty jsou služby MS poskytovány zdarma (s výjimkou finančně dotovaných grantových projektů).
Položka
Vystavení průkazu badatele Mapové sbírky (ve výdejním centru UK)
Interní badatel UK
Externí badatel
Upomínky
Poplatek za nevrácení knihy v řádném termínu (dokument / den)
Poplatek za odeslání upomínky poštou
Ztráty a náhrady
Náhrada stejným dokumentem
Svázaná kopie ztraceného dokumentu
Jiná ekvivalentní náhrada dle rozhodnutí ředitelky Mapové sbírky
Reprografické služby/tisk (Kč / 1 list), kopíruje se pouze z dokumentů MS,
vyjma starých tisků
Černobílá kopie – formáty A4 / A3
Barevná kopie – formáty A4 / A3
Skenování (Kč / 1 list)
Skenování samoobslužné (max do 100 DPI) do formátu A3 včetně
Skenování (200 dpi) do formátu A4 včetně
Skenování (200 dpi) do formátu A3 včetně
Skenování (200 dpi) do formátů větších než A3 do šíře formátu B0
Zvýšení rozlišení o každých započatých 100 dpi nad 200 dpi
Zápis digitálních dat včetně CD, DVD
Skenování v náhledovém rozlišení (100 dpi)
Rešerše a redakce (Kč / hod.)
Rešerše a konzultační služby
Redakční a kvalifikovaná odborná činnost
Souhlas s jednostranným užitím dokumentů (na základě Smlouvy o
spolupráci),
1 ks černobílé reprodukce
1 ks barevné reprodukce
Tyto ceny se vztahují rovněž na reprodukce dokumentů pořízených pomocí
vlastního zařízení žadatele
Filmování a fotografování v MS
Základní poplatek (za každý den)
Filmování a fotografování samostatných dokumentů
Exkurze v Mapové sbírce
Individuální prohlídka - dospělý
Individuální prohlídka – důchodci, děti (6-15 let)
Individuální prohlídka – děti do 5ti let, držitelé ZTP průkazů
Individuální prohlídka – studenti a zaměstnanci PřF UK
Skupinová prohlídka s komentářem (10-15 osob), nutné předem ohlásit
Šatní skříňky
Použití skříněk – zdarma
Ztráta nebo odcizení klíče od šatní skříňky (zajištění nového zámku)
Poplatek za neodevzdané klíče po ukončení provozní doby MS
( Kč / pracovní den)
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Cena
zdarma
180,- Kč
2,- Kč
dle cen České pošty

4,- Kč / 8,- Kč
15,- Kč / 30,- Kč
zdarma
30,- Kč
60,- Kč
150,- Kč
20,- Kč
50,- Kč
50% ceny
400,- Kč
600,- Kč
1 500,- Kč
3 000,- Kč

10 000,- Kč
500,-Kč/dokument,
objekt
70,-Kč
40,-Kč
zdarma
zdarma
50,-Kč/osoba
proti vratné záloze
1500,-Kč
100,-Kč

