
 

 

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ 

VYHLEDÁVACÍ A PROHLÍŽECÍ SLUŽBY RESORTU ČÚZK 

1. Poskytovatel (osoba odpovědná za službu) poskytuje bezúplatnou službu 

s technickými parametry, které jsou v souladu se směrnicí INSPIRE 2007/2/ES a 

jejími prováděcími pravidly1) a technickými pokyny dle §11a odst. 4 zákona 

č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“). 

2. Službu lze užívat pouze v souladu se zákonem a podmínkami stanovenými 

ve vyhlášce č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu 

na informace o životním prostředí. 

3. V případě nepřiměřeného přetěžování služby uživatelem může poskytovatel zamezit 

tomuto jednání technickými prostředky. 

4. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou nevhodným použitím služby 

ani za jakékoli škody, které mohou být způsobeny přenosem počítačového viru, červa 

nebo jiného škodlivého počítačového programu. 

5. Poskytovatel nezaručuje, že služba bude splňovat všechny požadavky a očekávání 

uživatele. 

6. Služba, s výjimkou garantování parametrů kvality, je poskytována bez dalších záruk 

jakéhokoli druhu (ať výslovné nebo zahrnuté). Žádné ústní nebo písemné informace 

sdělené zaměstnanci poskytovatele uživateli nevytvářejí nové záruky nebo jakýmkoli 

způsobem nezvyšují odpovědnost poskytovatele. 

7. Poskytovatel není odpovědný za případné selhání služby způsobené vyšší mocí. 

8. Pokud uživatel službu dále zveřejňuje, je přitom povinen uvádět odpovídající 

metainformace, vytvořené poskytovatelem služby. 

 

 
 

 

                                                      
1) Nařízení komise 976/2010/ES, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby.  



 

 

Terms for Provision of Discovery and View Services by the ČÚZK 

Domain 

1. The provider (person responsible for the service) provides the free-of-charge 

service with technical parameters compatible with INSPIRE Directive 2007/2/ES 

and its Implementing Rules1 and technological specifications according to § 11a, 

clause 4 of the Right for Environment Information Act No. 123/1998 Sb., as 

subsequently amended. 

2. The services can be exploited only according to terms law and terms set by the 

Right for Environment Information Act, as subsequently amended and terms set 

by the Public Notice No. 103/2010 Sb. on Implementation of Some Provisions of 

the Right for Environment Information Act. 

3. In case of excessive overloading of the service by user, the provider can stop this 

dealing with technical means. 

4. The provider does not bear any responsibility for damages caused by improper 

exploitation of a service or any damages that could be caused by a computer 

virus, worm or any other harmful computer program. 

5. The provider does not guarantee that services will fulfil all requirements and 

expectations of the user. 

6. A service is provided without warranty of any type (neither explicit nor implicit) 

excluding quality parameters warranty. Any verbal or written information provided 

by employees of the provider do not generate any warranties or anyhow do not 

increase the responsibility of the provider. 

7. The provider is not responsible for an eventual failure of a service caused by vis 

major. 

8. If the user further publishes any service, the user is obliged to indicate relevant 

metadata created by the service provider. 

 

 
 
 
 
 
 

________________________ 
1) Commission Regulation (EC) No 976/2009 of 19 October 2009 implementing Directive 
2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards the Network Services. 


