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Podlicenční smlouva  
uzavřená podle § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 
 

I. 

Smluvní strany 
 

 Kraj Vysočina 

 se sídlem:     Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
 zastoupený:    MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřen:  Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
 IČO:     70890749 
  

(dále jen „poskytovatel“)  

 

a 

Město Bystřice nad Pernštejnem   
se sídlem:     Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  

 zastoupené:    Ing. Karlem Pačiskou, starostou města   
 IČO:     00294136    
      
     (dále jen „nabyvatel“)  
 
      II. 

Prohlášení poskytovatele 
Poskytovatel má na základě uzavřené kupní smlouvy ze dne 15. 12. 2014 nevýhradní licenci 
k užití datových podkladů pro strategické a územní plánování, a to: 

Typologie území ČR zpracovaná pro území Kraje Vysočina pro potřeby jednotlivých 
ORP Kraje Vysočina, obsahující: 
� Tabulky s primárními hodnotami základních, trendových a agregovaných 

indikátorů pro území kraje ve formátu .xls;  
� Soubor 115 základních tematických map – v elektronické podobě ve formátu .pdf;  
� Soubor 115 tematických map reprezentující shlukové mapy jednotlivých 

indikátorů v elektronické podobě ve formátu .pdf; 
� Manuál k integrovanému rozvoji území a Typologii území ČR v elektronické 

podobě ve formátu .pdf. 
(dále jen „dílo“) 

III. 
Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je udělení oprávnění užít dílo (podlicence) definované v čl. II. 
této smlouvy. 
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IV.  

Podmínky poskytnutí podlicence 
1) Nabyvatel je povinen užít dílo pouze v souladu s touto smlouvou a podle podmínek v této 

smlouvě stanovených. 
 

2) Nabyvatel se touto smlouvou zavazuje k dodržování omezení užívání stanovených 
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a touto smlouvou.  
 

3) Nabyvatel není oprávněn předmět smlouvy upravit či změnit, komukoliv postoupit 
oprávnění k poskytnutému dílu, ani ho zcizit.  
 

4) Nabyvatel se zavazuje zabezpečit, aby nedošlo k neoprávněnému užití dílo (kopírování, 
stahování apod.). 
 

5) Územní rozsah podlicence je neomezený. 
 

6) Nabyvatel není povinen poskytnuté dílo užívat.  
 

7) Poskytovatel předá nabyvateli dílo v elektronické podobě na CD nejpozději do 30 dnů od 
podpisu této smlouvy. 
 
 

V. 
Odměna 

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že podlicence je poskytnuta bezúplatně. 

VI. 
Doba trvání smlouvy  

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 

2) Nabyvatel a poskytovatel jsou oprávněni smlouvu na dobu neurčitou vypovědět bez 
udání důvodů. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího po doručení výpovědi.  
 

3) Ke dni skončení platnosti a účinnosti této smlouvy je nabyvatel povinen zdržet se užívání 
předmětu podlicence podle této smlouvy. 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
1) Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými 

dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
2) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  
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3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele nabyvatel výslovně prohlašuje, že 

je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany se 
zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k 
jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.  

 
5) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými obecně závaznými 

právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  
 
6) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden.  
 
7) Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu uzavírají 

svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji 
řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem. 

 
8) Tato smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí Rady Kraje Vysočina dne x. x. 2015 

usnesením č. xxxx/xx/2015/RK 
 

V Jihlavě dne                   V Bystřici nad Pernštejnem dne  

 

 

………………………       ……………………......... 

  za poskytovatele            za nabyvatele 

  Ing. Bc. Martin Hyský        Ing. Karel Pačiska 

člen Rady Kraje Vysočina           starosta města 
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Podlicenční smlouva  
uzavřená podle § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 
 

I. 

Smluvní strany 
 

 Kraj Vysočina 
 se sídlem:     Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
 zastoupený:    MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřen:  Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
 IČO:     70890749 
  

(dále jen „poskytovatel“)  

 

a 

Město Chotěboř   
se sídlem:     Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř  

 zastoupené:    Ing. Tomášem Škarydem, starostou města   
 IČO:     00267538    
      
     (dále jen „nabyvatel“)  
 
      II. 

Prohlášení poskytovatele 
Poskytovatel má na základě uzavřené kupní smlouvy ze dne 15. 12. 2014 nevýhradní licenci 
k užití datových podkladů pro strategické a územní plánování, a to: 

Typologie území ČR zpracovaná pro území Kraje Vysočina pro potřeby jednotlivých 
ORP Kraje Vysočina, obsahující: 
� Tabulky s primárními hodnotami základních, trendových a agregovaných 

indikátorů pro území kraje ve formátu .xls;  
� Soubor 115 základních tematických map – v elektronické podobě ve formátu .pdf;  
� Soubor 115 tematických map reprezentující shlukové mapy jednotlivých 

indikátorů v elektronické podobě ve formátu .pdf; 
� Manuál k integrovanému rozvoji území a Typologii území ČR v elektronické 

podobě ve formátu .pdf. 
(dále jen „dílo“) 

III. 
Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je udělení oprávnění užít dílo (podlicence) definované v čl. II. 
této smlouvy. 
 

 



 

 

 

Strana 2 (celkem 3) 

 

 
IV.  

Podmínky poskytnutí podlicence 
1) Nabyvatel je povinen užít dílo pouze v souladu s touto smlouvou a podle podmínek v této 

smlouvě stanovených. 
 

2) Nabyvatel se touto smlouvou zavazuje k dodržování omezení užívání stanovených 
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a touto smlouvou.  
 

3) Nabyvatel není oprávněn předmět smlouvy upravit či změnit, komukoliv postoupit 
oprávnění k poskytnutému dílu, ani ho zcizit.  
 

4) Nabyvatel se zavazuje zabezpečit, aby nedošlo k neoprávněnému užití dílo (kopírování, 
stahování apod.). 
 

5) Územní rozsah podlicence je neomezený. 
 

6) Nabyvatel není povinen poskytnuté dílo užívat.  
 

7) Poskytovatel předá nabyvateli dílo v elektronické podobě na CD nejpozději do 30 dnů od 
podpisu této smlouvy. 
 
 

V. 
Odměna 

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že podlicence je poskytnuta bezúplatně. 

VI. 
Doba trvání smlouvy  

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 

2) Nabyvatel a poskytovatel jsou oprávněni smlouvu na dobu neurčitou vypovědět bez 
udání důvodů. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího po doručení výpovědi.  
 

3) Ke dni skončení platnosti a účinnosti této smlouvy je nabyvatel povinen zdržet se užívání 
předmětu podlicence podle této smlouvy. 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
1) Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými 

dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
2) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  
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3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele nabyvatel výslovně prohlašuje, že 

je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany se 
zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k 
jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.  

 
5) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými obecně závaznými 

právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  
 
6) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden.  
 
7) Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu uzavírají 

svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji 
řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem. 

 
8) Tato smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí Rady Kraje Vysočina dne x. x. 2015 

usnesením č. xxxx/xx/2015/RK 
 

V Jihlavě dne                    V Chotěboři dne  

 

 

………………………       ……………………......... 

  za poskytovatele            za nabyvatele 

  Ing. Bc. Martin Hyský        Ing. Tomáš Škaryd 
člen Rady Kraje Vysočina           starosta města 
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Podlicenční smlouva  
uzavřená podle § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 
 

I. 

Smluvní strany 
 

 Kraj Vysočina 

 se sídlem:     Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
 zastoupený:    MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřen:  Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
 IČO:     70890749 
  

(dále jen „poskytovatel“)  

 

a 

Město Havlíčkův Brod   
se sídlem:     Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod 1  

 zastoupené:    Mgr. Janem Teclem, starostou města   
 IČO:     00267449    
      
     (dále jen „nabyvatel“)  
 
      II. 

Prohlášení poskytovatele 
Poskytovatel má na základě uzavřené kupní smlouvy ze dne 15. 12. 2014 nevýhradní licenci 
k užití datových podkladů pro strategické a územní plánování, a to: 

Typologie území ČR zpracovaná pro území Kraje Vysočina pro potřeby jednotlivých 
ORP Kraje Vysočina, obsahující: 
� Tabulky s primárními hodnotami základních, trendových a agregovaných 

indikátorů pro území kraje ve formátu .xls;  
� Soubor 115 základních tematických map – v elektronické podobě ve formátu .pdf;  
� Soubor 115 tematických map reprezentující shlukové mapy jednotlivých 

indikátorů v elektronické podobě ve formátu .pdf; 
� Manuál k integrovanému rozvoji území a Typologii území ČR v elektronické 

podobě ve formátu .pdf. 
(dále jen „dílo“) 

III. 
Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je udělení oprávnění užít dílo (podlicence) definované v čl. II. 
této smlouvy. 
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IV.  

Podmínky poskytnutí podlicence 
1) Nabyvatel je povinen užít dílo pouze v souladu s touto smlouvou a podle podmínek v této 

smlouvě stanovených. 
 

2) Nabyvatel se touto smlouvou zavazuje k dodržování omezení užívání stanovených 
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a touto smlouvou.  
 

3) Nabyvatel není oprávněn předmět smlouvy upravit či změnit, komukoliv postoupit 
oprávnění k poskytnutému dílu, ani ho zcizit.  
 

4) Nabyvatel se zavazuje zabezpečit, aby nedošlo k neoprávněnému užití dílo (kopírování, 
stahování apod.). 
 

5) Územní rozsah podlicence je neomezený. 
 

6) Nabyvatel není povinen poskytnuté dílo užívat.  
 

7) Poskytovatel předá nabyvateli dílo v elektronické podobě na CD nejpozději do 30 dnů od 
podpisu této smlouvy. 
 
 

V. 
Odměna 

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že podlicence je poskytnuta bezúplatně. 

VI. 
Doba trvání smlouvy  

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 

2) Nabyvatel a poskytovatel jsou oprávněni smlouvu na dobu neurčitou vypovědět bez 
udání důvodů. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího po doručení výpovědi.  
 

3) Ke dni skončení platnosti a účinnosti této smlouvy je nabyvatel povinen zdržet se užívání 
předmětu podlicence podle této smlouvy. 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
1) Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými 

dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
2) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  
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3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele nabyvatel výslovně prohlašuje, že 

je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany se 
zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k 
jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.  

 
5) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými obecně závaznými 

právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  
 
6) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden.  
 
7) Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu uzavírají 

svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji 
řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem. 

 
8) Tato smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí Rady Kraje Vysočina dne x. x. 2015 

usnesením č. xxxx/xx/2015/RK 
 

V Jihlavě dne                   V Havlíčkově Brodě dne  

 

 

………………………       ……………………......... 

  za poskytovatele            za nabyvatele 

  Ing. Bc. Martin Hyský          Mgr. Jan Tecl 

člen Rady Kraje Vysočina           starosta města 
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Podlicenční smlouva  
uzavřená podle § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 
 

I. 

Smluvní strany 
 

 Kraj Vysočina 

 se sídlem:     Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
 zastoupený:    MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřen:  Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
 IČO:     70890749 
  

(dále jen „poskytovatel“)  

 

a 

Město Humpolec      
se sídlem:     Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec  

 zastoupené:    Mgr. Jiřím Kučerou, starostou města   
 IČO:     00248266    
      
     (dále jen „nabyvatel“)  
 
      II. 

Prohlášení poskytovatele 
Poskytovatel má na základě uzavřené kupní smlouvy ze dne 15. 12. 2014 nevýhradní licenci 
k užití datových podkladů pro strategické a územní plánování, a to: 

Typologie území ČR zpracovaná pro území Kraje Vysočina pro potřeby jednotlivých 
ORP Kraje Vysočina, obsahující: 
� Tabulky s primárními hodnotami základních, trendových a agregovaných 

indikátorů pro území kraje ve formátu .xls;  
� Soubor 115 základních tematických map – v elektronické podobě ve formátu .pdf;  
� Soubor 115 tematických map reprezentující shlukové mapy jednotlivých 

indikátorů v elektronické podobě ve formátu .pdf; 
� Manuál k integrovanému rozvoji území a Typologii území ČR v elektronické 

podobě ve formátu .pdf. 
(dále jen „dílo“) 

III. 
Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je udělení oprávnění užít dílo (podlicence) definované v čl. II. 
této smlouvy. 
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IV.  

Podmínky poskytnutí podlicence 
1) Nabyvatel je povinen užít dílo pouze v souladu s touto smlouvou a podle podmínek v této 

smlouvě stanovených. 
 

2) Nabyvatel se touto smlouvou zavazuje k dodržování omezení užívání stanovených 
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a touto smlouvou.  
 

3) Nabyvatel není oprávněn předmět smlouvy upravit či změnit, komukoliv postoupit 
oprávnění k poskytnutému dílu, ani ho zcizit.  
 

4) Nabyvatel se zavazuje zabezpečit, aby nedošlo k neoprávněnému užití dílo (kopírování, 
stahování apod.). 
 

5) Územní rozsah podlicence je neomezený. 
 

6) Nabyvatel není povinen poskytnuté dílo užívat.  
 

7) Poskytovatel předá nabyvateli dílo v elektronické podobě na CD nejpozději do 30 dnů od 
podpisu této smlouvy. 
 
 

V. 
Odměna 

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že podlicence je poskytnuta bezúplatně. 

VI. 
Doba trvání smlouvy  

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 

2) Nabyvatel a poskytovatel jsou oprávněni smlouvu na dobu neurčitou vypovědět bez 
udání důvodů. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího po doručení výpovědi.  
 

3) Ke dni skončení platnosti a účinnosti této smlouvy je nabyvatel povinen zdržet se užívání 
předmětu podlicence podle této smlouvy. 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
1) Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými 

dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
2) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  
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3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele nabyvatel výslovně prohlašuje, že 

je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany se 
zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k 
jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.  

 
5) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými obecně závaznými 

právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  
 
6) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden.  
 
7) Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu uzavírají 

svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji 
řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem. 

 
8) Tato smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí Rady Kraje Vysočina dne x. x. 2015 

usnesením č. xxxx/xx/2015/RK 
 

V Jihlavě dne       V Humpolci dne  

 

 

………………………       ……………………......... 

  za poskytovatele            za nabyvatele 

  Ing. Bc. Martin Hyský        Mgr. Jiří Kučera 

člen Rady Kraje Vysočina          starosta města 
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Podlicenční smlouva  
uzavřená podle § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 
 

I. 

Smluvní strany 
 

 Kraj Vysočina 

 se sídlem:     Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
 zastoupený:    MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřen:  Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
 IČO:     70890749 
  

(dále jen „poskytovatel“)  

 

a 

Statutární město Jihlava       
se sídlem:     Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava  

 zastoupené:    Paedr. Ing. Rudolfem Chloupkem, primátorem 
 k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vratislav Výborný, 1. náměstek primátora  
 IČO:     00286010    
      
     (dále jen „nabyvatel“)  
 
      II. 

Prohlášení poskytovatele 
Poskytovatel má na základě uzavřené kupní smlouvy ze dne 15. 12. 2014 nevýhradní licenci 
k užití datových podkladů pro strategické a územní plánování, a to: 

Typologie území ČR zpracovaná pro území Kraje Vysočina pro potřeby jednotlivých 
ORP Kraje Vysočina, obsahující: 
� Tabulky s primárními hodnotami základních, trendových a agregovaných 

indikátorů pro území kraje ve formátu .xls;  
� Soubor 115 základních tematických map – v elektronické podobě ve formátu .pdf;  
� Soubor 115 tematických map reprezentující shlukové mapy jednotlivých 

indikátorů v elektronické podobě ve formátu .pdf; 
� Manuál k integrovanému rozvoji území a Typologii území ČR v elektronické 

podobě ve formátu .pdf. 
(dále jen „dílo“) 

III. 
Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je udělení oprávnění užít dílo (podlicence) definované v čl. II. 
této smlouvy. 
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IV.  
Podmínky poskytnutí podlicence 

1) Nabyvatel je povinen užít dílo pouze v souladu s touto smlouvou a podle podmínek v této 
smlouvě stanovených. 
 

2) Nabyvatel se touto smlouvou zavazuje k dodržování omezení užívání stanovených 
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a touto smlouvou.  
 

3) Nabyvatel není oprávněn předmět smlouvy upravit či změnit, komukoliv postoupit 
oprávnění k poskytnutému dílu, ani ho zcizit.  
 

4) Nabyvatel se zavazuje zabezpečit, aby nedošlo k neoprávněnému užití dílo (kopírování, 
stahování apod.). 
 

5) Územní rozsah podlicence je neomezený. 
 

6) Nabyvatel není povinen poskytnuté dílo užívat.  
 

7) Poskytovatel předá nabyvateli dílo v elektronické podobě na CD nejpozději do 30 dnů od 
podpisu této smlouvy. 
 
 

V. 
Odměna 

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že podlicence je poskytnuta bezúplatně. 

VI. 
Doba trvání smlouvy  

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 

2) Nabyvatel a poskytovatel jsou oprávněni smlouvu na dobu neurčitou vypovědět bez 
udání důvodů. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího po doručení výpovědi.  
 

3) Ke dni skončení platnosti a účinnosti této smlouvy je nabyvatel povinen zdržet se užívání 
předmětu podlicence podle této smlouvy. 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
1) Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými 

dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
2) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  
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3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele nabyvatel výslovně prohlašuje, že 

je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany se 
zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k 
jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.  

 
5) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými obecně závaznými 

právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  
 
6) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden.  
 
7) Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu uzavírají 

svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji 
řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem. 

 
8) Tato smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí Rady Kraje Vysočina dne x. x. 2015 

usnesením č. xxxx/xx/2015/RK 
 

V Jihlavě dne                      V Jihlavě dne  

 

 

………………………       ……………………......... 

  za poskytovatele            za nabyvatele 

  Ing. Bc. Martin Hyský      Ing. Vratislav Výborný 

člen Rady Kraje Vysočina                 1. náměstek primátora 
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Podlicenční smlouva  
uzavřená podle § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 
 

I. 

Smluvní strany 
 

 Kraj Vysočina 

 se sídlem:     Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
 zastoupený:    MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřen:  Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
 IČO:     70890749 
  

(dále jen „poskytovatel“)  

 

a 

Město Moravské Budějovice       
se sídlem:     náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice  

 zastoupené:    Ing. Vlastimilem Bařinkou, starostou města   
 IČO:     00289931    
      
     (dále jen „nabyvatel“)  
 
      II. 

Prohlášení poskytovatele 
Poskytovatel má na základě uzavřené kupní smlouvy ze dne 15. 12. 2014 nevýhradní licenci 
k užití datových podkladů pro strategické a územní plánování, a to: 

Typologie území ČR zpracovaná pro území Kraje Vysočina pro potřeby jednotlivých 
ORP Kraje Vysočina, obsahující: 
� Tabulky s primárními hodnotami základních, trendových a agregovaných 

indikátorů pro území kraje ve formátu .xls;  
� Soubor 115 základních tematických map – v elektronické podobě ve formátu .pdf;  
� Soubor 115 tematických map reprezentující shlukové mapy jednotlivých 

indikátorů v elektronické podobě ve formátu .pdf; 
� Manuál k integrovanému rozvoji území a Typologii území ČR v elektronické 

podobě ve formátu .pdf. 
(dále jen „dílo“) 

III. 
Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je udělení oprávnění užít dílo (podlicence) definované v čl. II. 
této smlouvy. 
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IV.  

Podmínky poskytnutí podlicence 
1) Nabyvatel je povinen užít dílo pouze v souladu s touto smlouvou a podle podmínek v této 

smlouvě stanovených. 
 

2) Nabyvatel se touto smlouvou zavazuje k dodržování omezení užívání stanovených 
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a touto smlouvou.  
 

3) Nabyvatel není oprávněn předmět smlouvy upravit či změnit, komukoliv postoupit 
oprávnění k poskytnutému dílu, ani ho zcizit.  
 

4) Nabyvatel se zavazuje zabezpečit, aby nedošlo k neoprávněnému užití dílo (kopírování, 
stahování apod.). 
 

5) Územní rozsah podlicence je neomezený. 
 

6) Nabyvatel není povinen poskytnuté dílo užívat.  
 

7) Poskytovatel předá nabyvateli dílo v elektronické podobě na CD nejpozději do 30 dnů od 
podpisu této smlouvy. 
 
 

V. 
Odměna 

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že podlicence je poskytnuta bezúplatně. 

VI. 
Doba trvání smlouvy  

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 

2) Nabyvatel a poskytovatel jsou oprávněni smlouvu na dobu neurčitou vypovědět bez 
udání důvodů. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího po doručení výpovědi.  
 

3) Ke dni skončení platnosti a účinnosti této smlouvy je nabyvatel povinen zdržet se užívání 
předmětu podlicence podle této smlouvy. 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
1) Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými 

dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
2) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  
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3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele nabyvatel výslovně prohlašuje, že 

je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany se 
zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k 
jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.  

 
5) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými obecně závaznými 

právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  
 
6) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden.  
 
7) Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu uzavírají 

svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji 
řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem. 

 
8) Tato smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí Rady Kraje Vysočina dne x. x. 2015 

usnesením č. xxxx/xx/2015/RK 
 

V Jihlavě dne      V Moravských Budějovicích dne  

 

 

………………………       ……………………......... 

  za poskytovatele            za nabyvatele 

   Ing. Bc. Martin Hyský             Ing. Vlastimil Bařinka 

člen Rady Kraje Vysočina          starosta města 
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Podlicenční smlouva  
uzavřená podle § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 
 

I. 

Smluvní strany 
 

 Kraj Vysočina 
 se sídlem:     Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
 zastoupený:    MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřen:  Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
 IČO:     70890749 
  

(dále jen „poskytovatel“)  

 

a 

Město Nové Město na Moravě 
se sídlem:    Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě  

 zastoupené:   Michalem Šmardou, starostou města   
 IČO:    00294900    
      
     (dále jen „nabyvatel“)  
 
      II. 

Prohlášení poskytovatele 
Poskytovatel má na základě uzavřené kupní smlouvy ze dne 15. 12. 2014 nevýhradní licenci 
k užití datových podkladů pro strategické a územní plánování, a to: 

Typologie území ČR zpracovaná pro území Kraje Vysočina pro potřeby jednotlivých 
ORP Kraje Vysočina, obsahující: 
� Tabulky s primárními hodnotami základních, trendových a agregovaných 

indikátorů pro území kraje ve formátu .xls;  
� Soubor 115 základních tematických map – v elektronické podobě ve formátu .pdf;  
� Soubor 115 tematických map reprezentující shlukové mapy jednotlivých 

indikátorů v elektronické podobě ve formátu .pdf; 
� Manuál k integrovanému rozvoji území a Typologii území ČR v elektronické 

podobě ve formátu .pdf. 
(dále jen „dílo“) 

III. 
Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je udělení oprávnění užít dílo (podlicence) definované v čl. II. 
této smlouvy. 
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IV.  

Podmínky poskytnutí podlicence 
1) Nabyvatel je povinen užít dílo pouze v souladu s touto smlouvou a podle podmínek v této 

smlouvě stanovených. 
 

2) Nabyvatel se touto smlouvou zavazuje k dodržování omezení užívání stanovených 
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a touto smlouvou.  
 

3) Nabyvatel není oprávněn předmět smlouvy upravit či změnit, komukoliv postoupit 
oprávnění k poskytnutému dílu, ani ho zcizit.  
 

4) Nabyvatel se zavazuje zabezpečit, aby nedošlo k neoprávněnému užití dílo (kopírování, 
stahování apod.). 
 

5) Územní rozsah podlicence je neomezený. 
 

6) Nabyvatel není povinen poskytnuté dílo užívat.  
 

7) Poskytovatel předá nabyvateli dílo v elektronické podobě na CD nejpozději do 30 dnů od 
podpisu této smlouvy. 
 
 

V. 
Odměna 

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že podlicence je poskytnuta bezúplatně. 

VI. 
Doba trvání smlouvy  

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 

2) Nabyvatel a poskytovatel jsou oprávněni smlouvu na dobu neurčitou vypovědět bez 
udání důvodů. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího po doručení výpovědi.  
 

3) Ke dni skončení platnosti a účinnosti této smlouvy je nabyvatel povinen zdržet se užívání 
předmětu podlicence podle této smlouvy. 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
1) Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými 

dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
2) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  
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3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele nabyvatel výslovně prohlašuje, že 

je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany se 
zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k 
jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.  

 
5) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými obecně závaznými 

právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  
 
6) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden.  
 
7) Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu uzavírají 

svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji 
řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem. 

 
8) Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nového Města na 

Moravě přijatým na její schůzi č. 6 konané dne 20. 4. 2015 přijatým pod č. 47/6/RM/2015 
programu. 

 
9) Tato smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí Rady Kraje Vysočina dne x. x. 2015 

usnesením č. xxxx/xx/2015/RK. 
 

V Jihlavě dne      V Novém Městě na Moravě dne  

 

 

………………………       ……………………......... 

  za poskytovatele            za nabyvatele 

   Ing. Bc. Martin Hyský         Michal Šmarda 
člen Rady Kraje Vysočina           starosta města 



 

 

 

Strana 1 (celkem 3) 

 

Podlicenční smlouva  
uzavřená podle § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 
 

I. 

Smluvní strany 
 

 Kraj Vysočina 

 se sídlem:     Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
 zastoupený:    MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřen:  Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
 IČO:     70890749 
  

(dále jen „poskytovatel“)  

 

a 

Město Náměšť nad Oslavou       
se sídlem:    Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou  

 zastoupené:   Vladimírem Měrkou, starostou města   
 IČO:    00289965    
      
     (dále jen „nabyvatel“)  
 
      II. 

Prohlášení poskytovatele 
Poskytovatel má na základě uzavřené kupní smlouvy ze dne 15. 12. 2014 nevýhradní licenci 
k užití datových podkladů pro strategické a územní plánování, a to: 

Typologie území ČR zpracovaná pro území Kraje Vysočina pro potřeby jednotlivých 
ORP Kraje Vysočina, obsahující: 
� Tabulky s primárními hodnotami základních, trendových a agregovaných 

indikátorů pro území kraje ve formátu .xls;  
� Soubor 115 základních tematických map – v elektronické podobě ve formátu .pdf;  
� Soubor 115 tematických map reprezentující shlukové mapy jednotlivých 

indikátorů v elektronické podobě ve formátu .pdf; 
� Manuál k integrovanému rozvoji území a Typologii území ČR v elektronické 

podobě ve formátu .pdf. 
(dále jen „dílo“) 

III. 
Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je udělení oprávnění užít dílo (podlicence) definované v čl. II. 
této smlouvy. 
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IV.  

Podmínky poskytnutí podlicence 
1) Nabyvatel je povinen užít dílo pouze v souladu s touto smlouvou a podle podmínek v této 

smlouvě stanovených. 
 

2) Nabyvatel se touto smlouvou zavazuje k dodržování omezení užívání stanovených 
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a touto smlouvou.  
 

3) Nabyvatel není oprávněn předmět smlouvy upravit či změnit, komukoliv postoupit 
oprávnění k poskytnutému dílu, ani ho zcizit.  
 

4) Nabyvatel se zavazuje zabezpečit, aby nedošlo k neoprávněnému užití dílo (kopírování, 
stahování apod.). 
 

5) Územní rozsah podlicence je neomezený. 
 

6) Nabyvatel není povinen poskytnuté dílo užívat.  
 

7) Poskytovatel předá nabyvateli dílo v elektronické podobě na CD nejpozději do 30 dnů od 
podpisu této smlouvy. 
 
 

V. 
Odměna 

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že podlicence je poskytnuta bezúplatně. 

VI. 
Doba trvání smlouvy  

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 

2) Nabyvatel a poskytovatel jsou oprávněni smlouvu na dobu neurčitou vypovědět bez 
udání důvodů. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího po doručení výpovědi.  
 

3) Ke dni skončení platnosti a účinnosti této smlouvy je nabyvatel povinen zdržet se užívání 
předmětu podlicence podle této smlouvy. 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
1) Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými 

dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
2) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  
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3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele nabyvatel výslovně prohlašuje, že 

je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany se 
zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k 
jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.  

 
5) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými obecně závaznými 

právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  
 
6) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden.  
 
7) Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu uzavírají 

svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji 
řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem. 

 
8) Tato smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí Rady města Náměště nad Oslavou    

č. 9/2015 dne 11. 5. 2015. 
 

9) Tato smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí Rady Kraje Vysočina dne x. x. 2015 
usnesením č. xxxx/xx/2015/RK 

 

V Jihlavě dne      V Náměšti nad Oslavou dne  

 

 

………………………       ……………………......... 

  za poskytovatele            za nabyvatele 

   Ing. Bc. Martin Hyský         Vladimír Měrka 

člen Rady Kraje Vysočina          starosta města 
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Podlicenční smlouva  
uzavřená podle § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 
 

I. 

Smluvní strany 
 

 Kraj Vysočina 

 se sídlem:     Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
 zastoupený:    MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřen:  Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
 IČO:     70890749 
  

(dále jen „poskytovatel“)  

 

a 

Město Pacov   
se sídlem:     nám. Svobody 320, 395 01 Pacov  

 zastoupené:    Ing. Lukášem Vlčkem, starostou města   
 IČO:     00248789    
      
     (dále jen „nabyvatel“)  
 
      II. 

Prohlášení poskytovatele 
Poskytovatel má na základě uzavřené kupní smlouvy ze dne 15. 12. 2014 nevýhradní licenci 
k užití datových podkladů pro strategické a územní plánování, a to: 

Typologie území ČR zpracovaná pro území Kraje Vysočina pro potřeby jednotlivých 
ORP Kraje Vysočina, obsahující: 
� Tabulky s primárními hodnotami základních, trendových a agregovaných 

indikátorů pro území kraje ve formátu .xls;  
� Soubor 115 základních tematických map – v elektronické podobě ve formátu .pdf;  
� Soubor 115 tematických map reprezentující shlukové mapy jednotlivých 

indikátorů v elektronické podobě ve formátu .pdf; 
� Manuál k integrovanému rozvoji území a Typologii území ČR v elektronické 

podobě ve formátu .pdf. 
(dále jen „dílo“) 

III. 
Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je udělení oprávnění užít dílo (podlicence) definované v čl. II. 
této smlouvy. 
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IV.  

Podmínky poskytnutí podlicence 
1) Nabyvatel je povinen užít dílo pouze v souladu s touto smlouvou a podle podmínek v této 

smlouvě stanovených. 
 

2) Nabyvatel se touto smlouvou zavazuje k dodržování omezení užívání stanovených 
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a touto smlouvou.  
 

3) Nabyvatel není oprávněn předmět smlouvy upravit či změnit, komukoliv postoupit 
oprávnění k poskytnutému dílu, ani ho zcizit.  
 

4) Nabyvatel se zavazuje zabezpečit, aby nedošlo k neoprávněnému užití dílo (kopírování, 
stahování apod.). 
 

5) Územní rozsah podlicence je neomezený. 
 

6) Nabyvatel není povinen poskytnuté dílo užívat.  
 

7) Poskytovatel předá nabyvateli dílo v elektronické podobě na CD nejpozději do 30 dnů od 
podpisu této smlouvy. 
 
 

V. 
Odměna 

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že podlicence je poskytnuta bezúplatně. 

VI. 
Doba trvání smlouvy  

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 

2) Nabyvatel a poskytovatel jsou oprávněni smlouvu na dobu neurčitou vypovědět bez 
udání důvodů. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího po doručení výpovědi.  
 

3) Ke dni skončení platnosti a účinnosti této smlouvy je nabyvatel povinen zdržet se užívání 
předmětu podlicence podle této smlouvy. 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
1) Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými 

dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
2) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  
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3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele nabyvatel výslovně prohlašuje, že 

je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany se 
zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k 
jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.  

 
5) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými obecně závaznými 

právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  
 
6) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden.  
 
7) Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu uzavírají 

svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji 
řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem. 

 
8) Tato smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí Rady Kraje Vysočina dne x. x. 2015 

usnesením č. xxxx/xx/2015/RK 
 

V Jihlavě dne                     V Pacově dne  

 

 

………………………       ……………………......... 

  za poskytovatele            za nabyvatele 

  Ing. Bc. Martin Hyský        Ing. Lukáš Vlček 

člen Rady Kraje Vysočina           starosta města 
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Podlicenční smlouva  
uzavřená podle § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 
 

I. 

Smluvní strany 
 

 Kraj Vysočina 

 se sídlem:     Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
 zastoupený:    MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřen:  Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
 IČO:     70890749 
  

(dále jen „poskytovatel“)  

 

a 

Město Pelhřimov       
se sídlem:     Masarykovo nám. 1, 393 01 Pelhřimov  

 zastoupené:    Ing. Františkem Kučerou, starostou města a 
       Ladislavem Medem, místostarostou 
 IČO:     00248801    
      
     (dále jen „nabyvatel“)  
 
      II. 

Prohlášení poskytovatele 
Poskytovatel má na základě uzavřené kupní smlouvy ze dne 15. 12. 2014 nevýhradní licenci 
k užití datových podkladů pro strategické a územní plánování, a to: 

Typologie území ČR zpracovaná pro území Kraje Vysočina pro potřeby jednotlivých 
ORP Kraje Vysočina, obsahující: 
� Tabulky s primárními hodnotami základních, trendových a agregovaných 

indikátorů pro území kraje ve formátu .xls;  
� Soubor 115 základních tematických map – v elektronické podobě ve formátu .pdf;  
� Soubor 115 tematických map reprezentující shlukové mapy jednotlivých 

indikátorů v elektronické podobě ve formátu .pdf; 
� Manuál k integrovanému rozvoji území a Typologii území ČR v elektronické 

podobě ve formátu .pdf. 
(dále jen „dílo“) 

III. 
Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je udělení oprávnění užít dílo (podlicence) definované v čl. II. 
této smlouvy. 
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IV.  
Podmínky poskytnutí podlicence 

1) Nabyvatel je povinen užít dílo pouze v souladu s touto smlouvou a podle podmínek v této 
smlouvě stanovených. 
 

2) Nabyvatel se touto smlouvou zavazuje k dodržování omezení užívání stanovených 
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a touto smlouvou.  
 

3) Nabyvatel není oprávněn předmět smlouvy upravit či změnit, komukoliv postoupit 
oprávnění k poskytnutému dílu, ani ho zcizit.  
 

4) Nabyvatel se zavazuje zabezpečit, aby nedošlo k neoprávněnému užití dílo (kopírování, 
stahování apod.). 
 

5) Územní rozsah podlicence je neomezený. 
 

6) Nabyvatel není povinen poskytnuté dílo užívat.  
 

7) Poskytovatel předá nabyvateli dílo v elektronické podobě na CD nejpozději do 30 dnů od 
podpisu této smlouvy. 
 
 

V. 
Odměna 

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že podlicence je poskytnuta bezúplatně. 

VI. 
Doba trvání smlouvy  

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 

2) Nabyvatel a poskytovatel jsou oprávněni smlouvu na dobu neurčitou vypovědět bez 
udání důvodů. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího po doručení výpovědi.  
 

3) Ke dni skončení platnosti a účinnosti této smlouvy je nabyvatel povinen zdržet se užívání 
předmětu podlicence podle této smlouvy. 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
1) Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými 

dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
2) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  
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3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele nabyvatel výslovně prohlašuje, že 

je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany se 
zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k 
jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.  

 
5) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými obecně závaznými 

právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  
 
6) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden.  
 
7) Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu uzavírají 

svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji 
řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem. 

 
8) Tato smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí Rady Kraje Vysočina dne x. x. 2015 

usnesením č. xxxx/xx/2015/RK 
 

V Jihlavě dne          V Pelhřimově dne  

 

 

………………………       ……………………......... 

  za poskytovatele            za nabyvatele 

  Ing. Bc. Martin Hyský      Ing. František Kučera 

člen Rady Kraje Vysočina            starosta města 

 

 

……………………......... 

za nabyvatele 

Ladislav Med        

místostarosta 
 



 

 

 

Strana 1 (celkem 3) 

 

Podlicenční smlouva  
uzavřená podle § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 
 

I. 

Smluvní strany 
 

 Kraj Vysočina 

 se sídlem:     Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
 zastoupený:    MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřen:  Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
 IČO:     70890749 
  

(dále jen „poskytovatel“)  

 

a 

Město Světlá nad Sázavou       
se sídlem:     náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou 

 zastoupené:    Mgr. Janem Tourkem, starostou města   
 IČO:     00268321    
      
     (dále jen „nabyvatel“)  
 
      II. 

Prohlášení poskytovatele 
Poskytovatel má na základě uzavřené kupní smlouvy ze dne 15. 12. 2014 nevýhradní licenci 
k užití datových podkladů pro strategické a územní plánování, a to: 

Typologie území ČR zpracovaná pro území Kraje Vysočina pro potřeby jednotlivých 
ORP Kraje Vysočina, obsahující: 
� Tabulky s primárními hodnotami základních, trendových a agregovaných 

indikátorů pro území kraje ve formátu .xls;  
� Soubor 115 základních tematických map – v elektronické podobě ve formátu .pdf;  
� Soubor 115 tematických map reprezentující shlukové mapy jednotlivých 

indikátorů v elektronické podobě ve formátu .pdf; 
� Manuál k integrovanému rozvoji území a Typologii území ČR v elektronické 

podobě ve formátu .pdf. 
(dále jen „dílo“) 

III. 
Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je udělení oprávnění užít dílo (podlicence) definované v čl. II. 
této smlouvy. 
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IV.  

Podmínky poskytnutí podlicence 
1) Nabyvatel je povinen užít dílo pouze v souladu s touto smlouvou a podle podmínek v této 

smlouvě stanovených. 
 

2) Nabyvatel se touto smlouvou zavazuje k dodržování omezení užívání stanovených 
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a touto smlouvou.  
 

3) Nabyvatel není oprávněn předmět smlouvy upravit či změnit, komukoliv postoupit 
oprávnění k poskytnutému dílu, ani ho zcizit.  
 

4) Nabyvatel se zavazuje zabezpečit, aby nedošlo k neoprávněnému užití dílo (kopírování, 
stahování apod.). 
 

5) Územní rozsah podlicence je neomezený. 
 

6) Nabyvatel není povinen poskytnuté dílo užívat.  
 

7) Poskytovatel předá nabyvateli dílo v elektronické podobě na CD nejpozději do 30 dnů od 
podpisu této smlouvy. 
 
 

V. 
Odměna 

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že podlicence je poskytnuta bezúplatně. 

VI. 
Doba trvání smlouvy  

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 

2) Nabyvatel a poskytovatel jsou oprávněni smlouvu na dobu neurčitou vypovědět bez 
udání důvodů. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího po doručení výpovědi.  
 

3) Ke dni skončení platnosti a účinnosti této smlouvy je nabyvatel povinen zdržet se užívání 
předmětu podlicence podle této smlouvy. 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
1) Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými 

dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
2) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  
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3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele nabyvatel výslovně prohlašuje, že 

je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany se 
zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k 
jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.  

 
5) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými obecně závaznými 

právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  
 
6) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden.  
 
7) Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu uzavírají 

svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji 
řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem. 

 
8) Tato smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí Rady Kraje Vysočina dne x. x. 2015 

usnesením č. xxxx/xx/2015/RK 
 

V Jihlavě dne        Ve Světlé nad Sázavou dne  

 

 

………………………       ……………………......... 

  za poskytovatele            za nabyvatele 

  Ing. Bc. Martin Hyský       Mgr. Jan Tourek 

člen Rady Kraje Vysočina          starosta města 
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Podlicenční smlouva  
uzavřená podle § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 
 

I. 

Smluvní strany 
 

 Kraj Vysočina 

 se sídlem:     Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
 zastoupený:    MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřen:  Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
 IČO:     70890749 
  

(dále jen „poskytovatel“)  

 

a 

Město Telč       
se sídlem:     náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč  

 zastoupené:    Mgr. Romanem Fabešem, starostou města   
 IČO:     00286745    
      
     (dále jen „nabyvatel“)  
 
      II. 

Prohlášení poskytovatele 
Poskytovatel má na základě uzavřené kupní smlouvy ze dne 15. 12. 2014 nevýhradní licenci 
k užití datových podkladů pro strategické a územní plánování, a to: 

Typologie území ČR zpracovaná pro území Kraje Vysočina pro potřeby jednotlivých 
ORP Kraje Vysočina, obsahující: 
� Tabulky s primárními hodnotami základních, trendových a agregovaných 

indikátorů pro území kraje ve formátu .xls;  
� Soubor 115 základních tematických map – v elektronické podobě ve formátu .pdf;  
� Soubor 115 tematických map reprezentující shlukové mapy jednotlivých 

indikátorů v elektronické podobě ve formátu .pdf; 
� Manuál k integrovanému rozvoji území a Typologii území ČR v elektronické 

podobě ve formátu .pdf. 
(dále jen „dílo“) 

III. 
Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je udělení oprávnění užít dílo (podlicence) definované v čl. II. 
této smlouvy. 
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IV.  

Podmínky poskytnutí podlicence 
1) Nabyvatel je povinen užít dílo pouze v souladu s touto smlouvou a podle podmínek v této 

smlouvě stanovených. 
 

2) Nabyvatel se touto smlouvou zavazuje k dodržování omezení užívání stanovených 
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a touto smlouvou.  
 

3) Nabyvatel není oprávněn předmět smlouvy upravit či změnit, komukoliv postoupit 
oprávnění k poskytnutému dílu, ani ho zcizit.  
 

4) Nabyvatel se zavazuje zabezpečit, aby nedošlo k neoprávněnému užití dílo (kopírování, 
stahování apod.). 
 

5) Územní rozsah podlicence je neomezený. 
 

6) Nabyvatel není povinen poskytnuté dílo užívat.  
 

7) Poskytovatel předá nabyvateli dílo v elektronické podobě na CD nejpozději do 30 dnů od 
podpisu této smlouvy. 
 
 

V. 
Odměna 

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že podlicence je poskytnuta bezúplatně. 

VI. 
Doba trvání smlouvy  

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 

2) Nabyvatel a poskytovatel jsou oprávněni smlouvu na dobu neurčitou vypovědět bez 
udání důvodů. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího po doručení výpovědi.  
 

3) Ke dni skončení platnosti a účinnosti této smlouvy je nabyvatel povinen zdržet se užívání 
předmětu podlicence podle této smlouvy. 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
1) Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými 

dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
2) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

 



 

 

 

Strana 3 (celkem 3) 

 

3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele nabyvatel výslovně prohlašuje, že 

je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany se 
zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k 
jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.  

 
5) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými obecně závaznými 

právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  
 
6) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden.  
 
7) Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu uzavírají 

svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji 
řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem. 

 
8) Tato smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí Rady Kraje Vysočina dne x. x. 2015 

usnesením č. xxxx/xx/2015/RK 
 

V Jihlavě dne                      V Telči dne  

 

 

………………………       ……………………......... 

  za poskytovatele            za nabyvatele 

   Ing. Bc. Martin Hyský      Mgr. Roman Fabeš 

člen Rady Kraje Vysočina          starosta města 
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Podlicenční smlouva  
uzavřená podle § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 
 

I. 

Smluvní strany 
 

 Kraj Vysočina 

 se sídlem:     Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
 zastoupený:    MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřen:  Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
 IČO:     70890749 
  

(dále jen „poskytovatel“)  

 

a 

Město Třebíč       
se sídlem:     Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  

 zastoupené:    Ing. Pavlem Janatou, starostou města   
 IČO:     00290629    
      
     (dále jen „nabyvatel“)  
 
      II. 

Prohlášení poskytovatele 
Poskytovatel má na základě uzavřené kupní smlouvy ze dne 15. 12. 2014 nevýhradní licenci 
k užití datových podkladů pro strategické a územní plánování, a to: 

Typologie území ČR zpracovaná pro území Kraje Vysočina pro potřeby jednotlivých 
ORP Kraje Vysočina, obsahující: 
� Tabulky s primárními hodnotami základních, trendových a agregovaných 

indikátorů pro území kraje ve formátu .xls;  
� Soubor 115 základních tematických map – v elektronické podobě ve formátu .pdf;  
� Soubor 115 tematických map reprezentující shlukové mapy jednotlivých 

indikátorů v elektronické podobě ve formátu .pdf; 
� Manuál k integrovanému rozvoji území a Typologii území ČR v elektronické 

podobě ve formátu .pdf. 
(dále jen „dílo“) 

III. 
Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je udělení oprávnění užít dílo (podlicence) definované v čl. II. 
této smlouvy. 
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IV.  

Podmínky poskytnutí podlicence 
1) Nabyvatel je povinen užít dílo pouze v souladu s touto smlouvou a podle podmínek v této 

smlouvě stanovených. 
 

2) Nabyvatel se touto smlouvou zavazuje k dodržování omezení užívání stanovených 
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a touto smlouvou.  
 

3) Nabyvatel není oprávněn předmět smlouvy upravit či změnit, komukoliv postoupit 
oprávnění k poskytnutému dílu, ani ho zcizit.  
 

4) Nabyvatel se zavazuje zabezpečit, aby nedošlo k neoprávněnému užití dílo (kopírování, 
stahování apod.). 
 

5) Územní rozsah podlicence je neomezený. 
 

6) Nabyvatel není povinen poskytnuté dílo užívat.  
 

7) Poskytovatel předá nabyvateli dílo v elektronické podobě na CD nejpozději do 30 dnů od 
podpisu této smlouvy. 
 
 

V. 
Odměna 

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že podlicence je poskytnuta bezúplatně. 

VI. 
Doba trvání smlouvy  

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 

2) Nabyvatel a poskytovatel jsou oprávněni smlouvu na dobu neurčitou vypovědět bez 
udání důvodů. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího po doručení výpovědi.  
 

3) Ke dni skončení platnosti a účinnosti této smlouvy je nabyvatel povinen zdržet se užívání 
předmětu podlicence podle této smlouvy. 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
1) Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými 

dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
2) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

 



 

 

 

Strana 3 (celkem 3) 

 

3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele nabyvatel výslovně prohlašuje, že 

je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany se 
zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k 
jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.  

 
5) Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci 

smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní 
strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou 
zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené 
ve výše uvedené smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
6) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými obecně závaznými 

právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  
 
7) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden.  
 
8) Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu uzavírají 

svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji 
řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem. 

 
9) Tato smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí Rady města Třebíče dne 19. 5. 2015 

usnesením č….. 
 

10) Tato smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí Rady Kraje Vysočina dne x. x. 2015 
usnesením č. xxxx/xx/2015/RK 

 

V Jihlavě dne               V Třebíči dne  

 

 

………………………       ……………………......... 

  za poskytovatele            za nabyvatele 

  Ing. Bc. Martin Hyský      Ing. Pavel Janata 

člen Rady Kraje Vysočina         starosta města 
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Podlicenční smlouva  
uzavřená podle § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 
 

I. 

Smluvní strany 
 

 Kraj Vysočina 

 se sídlem:     Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
 zastoupený:    MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřen:  Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
 IČO:     70890749 
  

(dále jen „poskytovatel“)  

 

a 

Město Velké Meziříčí       
se sídlem:     Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí  

 zastoupené:    Ing. Radovanem Necidem, starostou města   
 IČO:     00295671    
      
     (dále jen „nabyvatel“)  
 
      II. 

Prohlášení poskytovatele 
Poskytovatel má na základě uzavřené kupní smlouvy ze dne 15. 12. 2014 nevýhradní licenci 
k užití datových podkladů pro strategické a územní plánování, a to: 

Typologie území ČR zpracovaná pro území Kraje Vysočina pro potřeby jednotlivých 
ORP Kraje Vysočina, obsahující: 
� Tabulky s primárními hodnotami základních, trendových a agregovaných 

indikátorů pro území kraje ve formátu .xls;  
� Soubor 115 základních tematických map – v elektronické podobě ve formátu .pdf;  
� Soubor 115 tematických map reprezentující shlukové mapy jednotlivých 

indikátorů v elektronické podobě ve formátu .pdf; 
� Manuál k integrovanému rozvoji území a Typologii území ČR v elektronické 

podobě ve formátu .pdf. 
(dále jen „dílo“) 

III. 
Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je udělení oprávnění užít dílo (podlicence) definované v čl. II. 
této smlouvy. 
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IV.  

Podmínky poskytnutí podlicence 
1) Nabyvatel je povinen užít dílo pouze v souladu s touto smlouvou a podle podmínek v této 

smlouvě stanovených. 
 

2) Nabyvatel se touto smlouvou zavazuje k dodržování omezení užívání stanovených 
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a touto smlouvou.  
 

3) Nabyvatel není oprávněn předmět smlouvy upravit či změnit, komukoliv postoupit 
oprávnění k poskytnutému dílu, ani ho zcizit.  
 

4) Nabyvatel se zavazuje zabezpečit, aby nedošlo k neoprávněnému užití dílo (kopírování, 
stahování apod.). 
 

5) Územní rozsah podlicence je neomezený. 
 

6) Nabyvatel není povinen poskytnuté dílo užívat.  
 

7) Poskytovatel předá nabyvateli dílo v elektronické podobě na CD nejpozději do 30 dnů od 
podpisu této smlouvy. 
 
 

V. 
Odměna 

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že podlicence je poskytnuta bezúplatně. 

VI. 
Doba trvání smlouvy  

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 

2) Nabyvatel a poskytovatel jsou oprávněni smlouvu na dobu neurčitou vypovědět bez 
udání důvodů. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího po doručení výpovědi.  
 

3) Ke dni skončení platnosti a účinnosti této smlouvy je nabyvatel povinen zdržet se užívání 
předmětu podlicence podle této smlouvy. 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
1) Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými 

dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
2) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  
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3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele nabyvatel výslovně prohlašuje, že 

je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany se 
zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k 
jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.  

 
5) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými obecně závaznými 

právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  
 
6) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden.  
 
7) Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu uzavírají 

svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji 
řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem. 

 
8) Tato smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí Rady Kraje Vysočina dne x. x. 2015 

usnesením č. xxxx/xx/2015/RK 
 

V Jihlavě dne      Ve Velkém Meziříčí dne  

 

 

………………………       ……………………......... 

  za poskytovatele            za nabyvatele 

  Ing. Bc. Martin Hyský      Ing. Radovan Necid 

člen Rady Kraje Vysočina          starosta města 
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Podlicenční smlouva  
uzavřená podle § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 
 

I. 

Smluvní strany 
 

 Kraj Vysočina 
 se sídlem:     Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
 zastoupený:    MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřen:  Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
 IČO:     70890749 
  

(dále jen „poskytovatel“)  

 

a 

Město Žďár nad Sázavou       
se sídlem:     Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  

 zastoupené:    Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou města   
 IČO:     00295841    
      
     (dále jen „nabyvatel“)  
 
      II. 

Prohlášení poskytovatele 
Poskytovatel má na základě uzavřené kupní smlouvy ze dne 15. 12. 2014 nevýhradní licenci 
k užití datových podkladů pro strategické a územní plánování, a to: 

Typologie území ČR zpracovaná pro území Kraje Vysočina pro potřeby jednotlivých 
ORP Kraje Vysočina, obsahující: 
� Tabulky s primárními hodnotami základních, trendových a agregovaných 

indikátorů pro území kraje ve formátu .xls;  
� Soubor 115 základních tematických map – v elektronické podobě ve formátu .pdf;  
� Soubor 115 tematických map reprezentující shlukové mapy jednotlivých 

indikátorů v elektronické podobě ve formátu .pdf; 
� Manuál k integrovanému rozvoji území a Typologii území ČR v elektronické 

podobě ve formátu .pdf. 
(dále jen „dílo“) 

III. 
Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je udělení oprávnění užít dílo (podlicence) definované v čl. II. 
této smlouvy. 
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IV.  

Podmínky poskytnutí podlicence 
1) Nabyvatel je povinen užít dílo pouze v souladu s touto smlouvou a podle podmínek v této 

smlouvě stanovených. 
 

2) Nabyvatel se touto smlouvou zavazuje k dodržování omezení užívání stanovených 
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a touto smlouvou.  
 

3) Nabyvatel není oprávněn předmět smlouvy upravit či změnit, komukoliv postoupit 
oprávnění k poskytnutému dílu, ani ho zcizit.  
 

4) Nabyvatel se zavazuje zabezpečit, aby nedošlo k neoprávněnému užití dílo (kopírování, 
stahování apod.). 
 

5) Územní rozsah podlicence je neomezený. 
 

6) Nabyvatel není povinen poskytnuté dílo užívat.  
 

7) Poskytovatel předá nabyvateli dílo v elektronické podobě na CD nejpozději do 30 dnů od 
podpisu této smlouvy. 
 
 

V. 
Odměna 

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že podlicence je poskytnuta bezúplatně. 

VI. 
Doba trvání smlouvy  

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 

2) Nabyvatel a poskytovatel jsou oprávněni smlouvu na dobu neurčitou vypovědět bez 
udání důvodů. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího po doručení výpovědi.  
 

3) Ke dni skončení platnosti a účinnosti této smlouvy je nabyvatel povinen zdržet se užívání 
předmětu podlicence podle této smlouvy. 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
1) Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými 

dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
2) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  
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3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele nabyvatel výslovně prohlašuje, že 

je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany se 
zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k 
jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.  

 
5) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými obecně závaznými 

právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  
 
6) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden.  
 
7) Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu uzavírají 

svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji 
řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem. 

 
8) Tato smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí Rady Kraje Vysočina dne x. x. 2015 

usnesením č. xxxx/xx/2015/RK 
 

V Jihlavě dne           Ve Žďáru nad Sázavou dne  

 

 

………………………       ……………………......... 

  za poskytovatele            za nabyvatele 

   Ing. Bc. Martin Hyský      Mgr. Zdeněk Navrátil 
člen Rady Kraje Vysočina            starosta města 




