Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
generála Josefa Churavého
Čs. odboje 676, Dobruška, PSČ 518 16, datová schránka hjyaavk, IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694

Žádost o povolení publikování produktů
Zakázka č.

1. Žadatel:
Soukromá osoba – fakturační údaje:
Datum narození:

Jméno a příjmení:
Adresa trvalého bydliště:
E-mail:

Telefon:

Objednávka č.:

Podnikatel nebo firma – fakturační údaje:
Jméno nebo název firmy:

IČ/DIČ:

Sídlo:
Kontaktní osoba:
E-mail:

Telefon:

adresa konečného příjemce je stejná

adresa konečného příjemce je odlišná od adresy sídla

2. Zakoupené produkty požadované k publikování (druh, ročník a území):

Produkty zakoupeny roku:

3. Publikování (veškerá zveřejnění či vydání mimo svou vlastní potřebu)
Tištěné (publikace, kniha, časopis, noviny, prospekt, tabule, výstava):
 Komerční (prodejní):
Název:
Náklad tisku:
Celková velikost obrazů použitých k publikování (v dm2):
 Nekomerční (pro poskytnutí zdarma):
Název:
Náklad tisku:
Celková velikost obrazů použitých k publikování (v dm2):
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Mediální publikování (televize, internet):
 Komerční (prodejní):
Zdroj:
 Nekomerční (pro poskytnutí zdarma):
Zdroj:

4. Sazebník pro komerční zveřejnění:
Měřítko vydávaného kartografického díla
(měřítko poskytnutého produktu v publikaci)
do 1 : 25 000
od 1 : 25 001 do 1 : 50 000
od 1 : 50 001 do 1 : 100 000
od 1 : 100 001 do 1 : 250 000
od 1 : 250 001 do 1 : 500 000
od 1 : 500 001 do 1 : 1 000 000
nad 1 : 1 000 000
Náklad rozmnoženého
kartografického díla
od 201 do 1 000 výtisků
od 1 001 do 5 000 výtisků
od 5 001 do 10 000 výtisků
od 10 001 do 15 000 výtisků
od 15 001 do 20 000 výtisků
nad 20 000 výtisků

Základní sazba
DPH 21 % Sazba s DPH
v Kč/1dm2 bez DPH
100 Kč
21 Kč
121 Kč
200 Kč
42 Kč
242 Kč
330 Kč
70 Kč
400 Kč
400 Kč
84 Kč
484 Kč
320 Kč
68 Kč
388 Kč
250 Kč
53 Kč
303 Kč
160 Kč
34 Kč
194 Kč

Zvýšení základní
sazby úplaty
o 20 %
o 50 %
o 100 %
o 150 %
o 200 %
o 250 %

5. Způsob zaslání daňového dokladu – faktury:
elektronicky

tištěná forma

Při ponechání zaškrtnutého políčka „elektronicky“ souhlasíte se zasláním pouze elektronické faktury ve formátu pdf.

6. Poznámky žadatele:

7. Datum a podpis žadatele:

……………………………………………………….

(V případě podání žádosti firmou i razítko)

„Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s Všeobecnými závaznými podmínkami (viz str. 3) a že všechny uvedené údaje
jsou pravdivé.“
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 nebo datovou schránkou kód hjyaavk.
VGHMÚř Dobruška nebude vyřizovat nečitelnou nebo jen částečně vyplněnou žádost.
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Všeobecné závazné podmínky pro zveřejnění produktů:
1. V případě zveřejnění produktů výhradně k nekomerčním účelům je VGHMÚř oprávněn na základě žádosti
2.
3.

4.

5.

6.

zákazníka poskytovat povolení ke zveřejnění bez poplatku (neplatí pro reklamní účely).
V opačném případě, tj. zveřejnění produktů ke komerčním účelům bude poskytováno za úplatu, a je nutno tuto
záležitost řešit smluvně. V tom případě bude účtován poplatek dle aktuálně platného ceníku.
V případě zveřejnění produktů na Internetu je nezbytné v Žádosti o povolení k publikování sdělit www adresy,
na kterých bude uvedený produkt zveřejněn a přijmout ze strany zveřejnitele taková opatření, aby digitální verzi
produktů bylo možno stáhnout pouze jako nedílnou součást prezentovaného článku, tzn., aby je nebylo možno
stáhnout samostatně.
Žadatel je povinen uvést na každém zveřejněném, publikovaném či rozmnoženém produktu, že „Letecký
snímek/Mapový podklad poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 20XX“, kde 20XX znamená rok poskytnutí
produktu. Případné publikování a rozmnožování produktů je možné pouze na základě žádosti o povolení
k publikování a jen za použití takové technologie, která znemožní stažení a uložení rastrového souboru.
Produkty nesmí být bez písemného povolení VGHMÚř mimo povolený rozsah publikovány, rozmnožovány
ke komerčnímu využití, použity pro tvorbu kartografického díla, kde produkt tvoří obraz mapy, poskytovány
a předány jiné právnické nebo fyzické osobě a vyváženy mimo území ČR.
VGHMÚř si vyhrazuje právo kontroly podmínek uvedených v bodu 5. 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. Sb., občanský zákoník.

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
Došlo:

Zakázka č.

listů:
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