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Odpověď - odvolání proti odmítnutí žádosti 123/1998 Sb. 

 

 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí obdržela dne 13.11.2020 Vaše odvolání proti 

rozhodnutí č.j. CEN/10.1/2811/2020 zde dne 5. 11. 2020 o odmítnutí Vaší žádosti ze dne 26. 10. 2020 

o informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí (dále jen ZPIŽP). 

Zároveň jsme dne 23.11.2020 obdrželi Vaše doplnění k výše uvedenému odvolání. 

Ve svém odvolání uvádíte, že pokud byla zmíněná datová sada (spolu)financována prostředky ze 

státního rozpočtu nebo prostředky z rozpočtu EU a obsahuje-li datová sada informace odpovídající § 2 

zákona č. 123/1998 Sb., pak máte dostatečný důvod se domnívat, že je u ní přítomen veřejný zájem na 

vyloučení z ochrany podle práva autorského podle § 3 písm. a) zákona 121/2000 Sb. 

Dále uvádíte, že jsme ve svém odůvodnění neuvedli, proč není možné zmíněnou datovou sadu alespoň 

zveřejnit tak, aby ji bylo možné využít i v jiných projekcích a volně šiřitelných nástrojích a mít tak 

možnost porovnat ji s jinými ortofoto daty, než jaké poskytuje Národní portál INSPIRE, který navíc 

vyžaduje po uživatelích přidávání výjimky do zabezpečení prohlížeče. 

V doplnění k výše uvedenému odvolání pak uvádíte, že podle smlouvy 6491/CEN/09 s dodatkem č. 1, 

podle článku V. e) je objednatel oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout 

třetí osobě, přičemž třetí osobu musí zavázat k respektování licenčních ujednání uvedených v této 

smlouvě. 

V tomto kontextu považujete zamítnutí své žádosti za neodůvodněné a proti rozhodnutí se odvoláváte. 

K Vaší žádosti o doplnění našeho rozhodnutí o zamítnutí Vaší žádosti Vám sdělujeme, že původní 

datová sada je autorským dílem, které vytvořila společnost GEODIS BRNO, spol. s r.o. na základě 

smlouvy o dílo ze dne 16.9.2009. Podle této smlouvy má předmět smlouvy povahu díla podle zák. č. 

121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění (dále jen „autorský zákon“).  
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Úprava v ustanovení § 3 odst. a) autorského zákona výslovně vyjmenovává výjimky z ochrany práva 

autorského ve veřejném zájmu: „úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné 

povahy, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla 

a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní 

publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy 

a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany.“ Není zřejmé, která z výjimek se má 

údajně vztahovat na datovou sadu. Informace, které sada obsahuje, byly zveřejněny takovým 

způsobem, aby bylo zabráněno jejich dalšímu neoprávněnému užití v rozporu s licencí. V ustanovení § 

11d zákona ZPIŽP se uvádí, že „Přístup k prostorovým datům bude odepřen, pokud by tím byla 

porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského, práv souvisejících s právem 

autorským nebo zvláštního práva pořizovatele databáze.“ Není tedy možné nadřadit poskytnutí 

informací o životním prostředí ustanovením autorského zákona.  

Licence, která je na základě výše zmíněné smlouvy a jejího dodatku č. 1 ze dne 30.10.2009 poskytnuta 

CENIA, české informační agentuře životního prostředí, je určena pro nekomerční způsoby užití díla. 

Vzhledem k tomu, že ve své žádosti výslovně uvádíte, že cílem je použití datové sady v rámci volně 

přístupných zdrojů map, jako jsou Google maps a Mapy.cz, bylo nutné zpřístupnění datové sady 

zamítnout. Použití tímto způsobem by totiž bylo v přímém rozporu s podmínkou nekomerčního využití 

licence k datové sadě, protože na těchto stránkách jsou umisťovány reklamy, ze kterých plyne 

provozovateli zisk. 

Ze smlouvy též vyplývá, že v případě poskytnutí díla třetím osobám je třeba, aby CENIA poskytla této 

třetí osobě licenci k dalšímu použití díla. V případě poskytnutí licence třetím osobám musí takováto 

třetí osoba respektovat licenční ujednání uvedená ve smlouvě. Ustanovení § 11c ZPIŽP umožňuje 

zpřístupnění dat na základě nevýhradní licenční smlouvy, která bude zpoplatněna. K tomuto účelu bylo 

možné využít vzor zvláštní INSPIRE licence, který naleznete na Národním geoportálu INSPIRE. Nicméně, 

i při využití možnosti uzavřít nevýhradní licenční smlouvu pro získání předmětné datové sady, bylo 

nutné se zavázat pouze k nekomerčnímu využití této datové sady, což se neslučuje s účelem, který je 

deklarován v žádosti i v odvolání. 

 

K Vašemu odvolání Vám dále sdělujeme, že na základě našeho dlouhodobého jednání s Vojenským 

geografickým a hydrometeorologickým úřadem generála Josefa Churavého v Dobrušce (dále jen 

VGHMÚŘ) jsme dne 1.12.2020 obdrželi stanovisko CEN/10.1/3009/2020, které dokládá, že datová sada 

byla vytvořena na základě mozaiky vytvořené z historických leteckých měřických snímků, které jsou 

spravovány VGHMÚŘ a jediným vlastníkem této mozaiky je CENIA, česká informační agentura životního 

prostředí, která tedy může s touto mozaikou jako jediná nadále nakládat.  
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Na základě tohoto stanoviska zpřístupníme datovou sadu s identifikátorem CZ-45249130-

HIST_ORTOFOTO široké veřejnosti tak, aby ji bylo možné bez nutnosti přihlášení, registrace nebo 

jakékoliv formy autentizace připojit do volně dostupných GIS nástrojů na Národním geoportálu 

INSPIRE. Na zpřístupnění datové sady v současné době pracujeme a o zpřístupnění budeme informovat 

na našich webových stránkách www.cenia.cz i na Národním geoportálu INSPIRE v sekci Aktuality. 

 

S pozdravem  

 

Mgr. Helena Benešová 

komunikace 

 




