Vojenský g e o g r a f i c k ý a hydrometeorologický úřad
generála Josefa Churavého
Čs. odboje 676, Dobruška, PSČ 518 16, datová schránka hjyaavk, DIČ CZ60162694

Žádost o poskytnutí digitálních leteckých měřických snímků (DLMS)
obj. č.

zak. č.

1. Žadatel:
Soukromá osoba – fakturační údaje:
Jméno a příjmení*: ....................................................................................................................................................
Adresa trvalého bydliště*: ........................................................................................................................................
Datum narození*: .....................................................................................................................................................
Telefon*: ...................................................................................................................................................................
E-mail*: .....................................................................................................................................................................

Podnikatel nebo firma – fakturační údaje:

Vaše č. objednávky:

Jméno nebo název firmy*: ........................................................................................................................................
Sídlo*: ........................................................................................................................................................................
IČ/DIČ*: .....................................................................................................................................................................
Kontaktní osoba*: .....................................................................................................................................................
Telefon*: ...................................................................................................................................................................
E-mail*: .....................................................................................................................................................................

2. Jednoznačné vymezení zájmového území (zákres do přílohy) 1:
Obec, místo, okres: ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Ročník2 .......................................................................................................................................................................

* povinné údaje
1

Jednoznačné vymezení zájmového území – zákres v turistické mapě, výtisk obrazu např. z http://www.mapy.cz
apod. (kde bude zobrazeno, nebo jinak jednoznačně vyznačeno požadované území), popřípadě přesná adresa
nebo zeměpisné souřadnice, souřadnice daného objektu v systému WGS84. V systému JTSK a v katastru
nepracujeme (označení katastrálních map, evidenční čísla parcel a podobné údaje nelze jako hlavní prvky
určení požadovaného území akceptovat)!!!
2

Rok snímkování s rozmezím několika let. Snímky vzniklé po roce 2002 žádejte u ČÚZK (http://geoprotal.cuzk.cz).

Produkty a ceny:
Digitální letecký měřický snímek rozlišení 14 (15) µm
cena za ks bez DPH

DPH 21%

cena za ks s DPH

413,22 Kč

86,78 Kč

500,00 Kč

Poznámka:


Po technické přípravě a eventuálním upřesnění objednávky Vám bude zaslána faktura k zaplacení. Teprve po jejím
uhrazení bude zahájena vlastní výroba. Plnění objednávek pro žadatele mimo resort obrany je realizováno jen ve
volných kapacitách (po přednostním zajištění úkolů resortu MO, Policie ČR apod.). Proto mohou být dodací lhůty
delší (týdny, výjimečně až dva měsíce).



K objednávce DLMS nezasílejte vlastní datové nosiče, data budou zaslána elektronicky.



Součástí digitálního produktu není a nemůže být potvrzení o jeho autentičnosti.



Starší letecké měřické snímky (tj. před rokem 2003) jsou převážně černobílé, od počátku snímkování (1937-38) do
cca 70. let jsou snímky zejména velikosti 18 × 18 cm (popř. 30 × 30 cm), novější 23 × 23 cm. Měřítka leteckých
měřických snímků se pohybují od 1 : 10 000 do 1 : 28 000.



Upozornění: Letecké měřické snímky v digitální formě jsou poskytovány v datovém formátu JPEG, rozlišení 14/15
μm podle použitého fotogrammetrického scanneru a formátu uloženého archivního snímku (bez možnosti
výběru!). Datový objem, zejména barevného snímku, je značný a nemusí být zpracovatelný na starších typech
výpočetní techniky nebo pouze se základním programovým vybavením!

3. Způsob zaslání daňového dokladu – faktury:

4. Účel užití:

5. Poznámka žadatele:

6. Datum a podpis žadatele:

……………………………………………………….

(V případě podání žádosti firmou i razítko)

„Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s Všeobecnými závaznými podmínkami (viz str. 4), zejména s využitím pouze pro vlastní
potřebu, a že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.“

2

Kontakty:
Informace ohledně leteckých měřických snímků, produktů a žádostí poskytuje Michaela Molnárová.
Tel. 973 247 972, e-mail: michaela.molnarova@vghur.army.cz
Informace ohledně fakturace poskytuje Milena Stolínová.
Tel. 973 247 912, e-mail: milena.stolinova@vghur.army.cz
Vyplněnou žádost zašlete e-mailem na vghur@vghur.army.cz nebo poštou na adresu Vojenský
geografický a hydrometeorologický úřad, Čs. odboje 676, 518 16 Dobruška.

Všeobecné závazné podmínky pro využívání digitálních leteckých měřických snímků:
1.

Originální letecké měřické snímky do roku 2002 včetně jsou majetkem pořizovatele a jsou chráněny
autorským právem dle autorského zákona. Vlastní výkon autorských práv přináleží Ministerstvu obrany
ČR. Z jeho pověření Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) Dobruška dodává do
trvalého užívání LMS pouze v digitální formě (DLMS). Dodané DLMS může odběratel využívat pouze pro
vlastní potřebu. Vlastní potřebou se rozumí užití, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého
hospodářského nebo obchodního prospěchu. Vlastní potřebou není obchodní šíření DLMS nebo jejich
aplikací a modifikací, komerční prezentace na internetu nebo užití digitálních produktů k vytvoření
jiného kartografického díla. Výjimky mohou být stanoveny dohodou mezi žadatelem a VGHMÚř.

2.

Žadatel je povinen učinit potřebná opatření, aby poskytnuté DLMS nemohly být zneužity, ztraceny nebo
odcizeny.

3.

DLMS nesmí být bez písemného povolení VGHMÚř publikovány, rozmnožovány ke komerčnímu využití,
použity pro tvorbu kartografického díla, kde produkt tvoří obraz mapy, poskytovány a předány jiné
právnické nebo fyzické osobě, vyváženy mimo území ČR.

4.

Žadatel je povinen uvést na každém zveřejněném, publikovaném či rozmnoženém produktu, že „Letecký
snímek poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 20XX“, kde 20XX znamená rok poskytnutí produktu.
Případné publikování a rozmnožování DLMS je možné pouze na základě žádosti o povolení k publikování
a jen za použití takové technologie, která znemožní stažení a uložení rastrového souboru.

5.

Neoprávněné užití nebo rozšiřování DLMS je porušením pořádku na úseku zeměměřictví podle § 17a
odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, případně
porušením autorskoprávní ochrany dle autorského zákona nebo majetkoprávní ochrany dle občanského
zákoníku.

6.

Záruční doba na dodané produkty se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník ve znění pozdějších předpisů. VGHMÚř neručí za vhodnost a účelnost využívání DLMS pro
potřeby žadatele a za škody vzniklé žadateli využíváním informačního obsahu dodaných produktů.

7.

VGHMÚř si vyhrazuje právo kontroly podmínek uvedených v bodu 3. Při jejich porušení budou
uplatněny oprávněné nároky včetně případných sankcí dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a zákona č.
89/2012., občanský zákoník.
VGHMÚř Dobruška nebude vyřizovat nečitelně nebo jen částečně vyplněnou žádost.

Zaevidování u VGHMÚř:
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
Došlo:

obj. č.

listů:

zak. č.
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