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2 Podmínky užití datových sad 
Pro datové sady v lokálním katalogu otevřených dat ISVR platí podmínky užití, které jsou v souladu se 

stanovenými podmínkami užití otevřených dat dle Ministerstva vnitra České republiky (zdroj: 

https://opendata.gov.cz/cinnost:stanoveni-podminek-uziti). 

Výstupy, údaje, data a informace předány uživateli (dále jen „data“) smí uživatel:  
• šířit – kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti,  
• využívat a citovat,  
• využívat pro nekomerční použití,  

a to při dodržení následujících podmínek uvedených v bodech níže. 

2.1 Distribuce datové sady obsahuje osobní údaje 

Poskytovaná distribuce datové sady obsahuje osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a nařízení EU č. 2016/679 (Obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů, tzv. GDPR). Příjemce této distribuce datové sady se stává správcem osobních 

údajů. Vzhledem k tomu musí plnit zákonné povinnosti, které mu z účinné právní úpravy ochrany 

osobních údajů vyplývají. Jde zejména o povinnost zpracovávat osobní údaje za účely, které jsou v 

souladu se zákonem, vhodným způsobem a po dobu nezbytnou k dosažení těchto účelů, a to na základě 

zákonného právního titulu. 

2.2 Distribuce datové sady není autorskoprávně chráněnou databází 

Poskytovaná distribuce datové sady není autorskoprávně chráněnou databází ve smyslu § 2 odst. 2 a 

5 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon). Strukturu poskytované distribuce datové sady (strukturu 

poskytované databáze) je tak možné bez dalšího převzít a opětovně užívat. 

2.3 Distribuce datové sady není chráněna zvláštním právem pořizovatele 

databáze 

Poskytovaná distribuce datové sady není chráněna zvláštním právem pořizovatele databáze ve 

smyslu § 88 a následujících zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Data poskytované distribuce datové 

sady je tak možné bez omezení vytěžovat, zužitkovat a opětovně užívat. 

2.4 Distribuce datové sady neobsahuje autorská díla 

Součástí poskytované distribuce datové sady nejsou autorská díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 

Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon). Autorské právo tak nikterak nebrání libovolnému opětovnému užití obsahu 

poskytované distribuce datové sady. 
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