LICENČNÍ PODMÍNKY
20101102

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Dokumenty nebo vnitřní předpisy jsou duševním vlastnictvím státní organizace Správa železniční dopravní
cesty (dále jen „SŽDC“), na které se vztahují ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů. SŽDC je v uvedené souvislosti rovněž vykonavatelem souvisících majetkových práv.
(2) Dokumenty nebo vnitřní předpisy jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány ve
formátech, jejichž specifikace jsou volně dostupné. S ohledem na zajištění bezpečnosti provozování dráhy nebo
bezpečnosti provozování drážní dopravy umožňuje SŽDC na těchto internetových stránkách nabyvateli přístup
pouze k platnému dokumentu nebo vnitřnímu předpisu. Nabyvatelem se pro účel těchto licenčních podmínek
rozumí fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.
(3) SŽDC může dokument nebo vnitřní předpis kdykoli změnit nebo zrušit. U veřejných dokumentů nebo
vnitřních předpisů na tuto skutečnost nijak zvlášť neupozorňuje, u neveřejných dokumentů nebo vnitřních
předpisů na tuto skutečnost upozorňuje podle ustanovení uvedených v uzavřeném smluvním vztahu.
(4) Přihlášením se pro účel těchto licenčních podmínek rozumí umožnění přístupu do částí internetových
stránek, které nejsou veřejně přístupné.

Článek 2
Veřejné dokumenty nebo vnitřní předpisy
(1) Veřejným dokumentem nebo vnitřním předpisem se pro účel těchto licenčních podmínek rozumí takový
dokument nebo vnitřní předpis, jehož textové znění nabyvatel může na těchto internetových stránkách zobrazit
nebo jehož elektronickou podobu nabyvatel může z těchto internetových stránek stáhnout a uložit, přičemž není
třeba, aby se nabyvatel přihlašoval.
(2) Přístup k veřejnému dokumentu nebo vnitřnímu předpisu poskytuje SŽDC nabyvateli bezúplatně a bez
nutnosti uzavírání smluvního vztahu se SŽDC.
(3) Veřejný dokument nebo vnitřní předpis smí nabyvatel užít pouze pro svou osobní potřebu (fyzická osoba)
nebo svou vlastní vnitřní potřebu (podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba); nesmí jej poskytnout třetí
osobě.

Článek 3
Neveřejné dokumenty nebo vnitřní předpisy
(1) Neveřejným dokumentem nebo vnitřním předpisem se pro účel těchto licenčních podmínek rozumí takový
dokument nebo vnitřní předpis, na který se nevztahují ustanovení uvedená v článku 2.
(2) Přístup k neveřejnému dokumentu nebo vnitřnímu předpisu poskytuje SŽDC v souladu s ustanoveními
právních předpisů. Poskytnutí takového dokumentu nebo vnitřního předpisu se uskutečňuje na základě podané
žádosti a může být podmíněno uzavřením smluvního vztahu mezi SŽDC a nabyvatelem, přičemž SŽDC má
právo podané žádosti nevyhovět.
(3) Přístup k neveřejnému dokumentu nebo vnitřnímu předpisu, je-li poskytován prostřednictvím těchto
internetových stránek, je nabyvateli umožněn až po jeho přihlášení. Přihlašovací údaje obdrží nabyvatel v rámci
vyřizování podané žádosti.
(4) Podmínky pro užívání neveřejného dokumentu nebo vnitřního předpisu stanovuje SŽDC v rámci vyřizování
podané žádosti a mohou být upraveny smluvním vztahem uzavřeným mezi SŽDC a nabyvatelem.

Článek 4
Závěrečná ustanovení
Licence se uděluje jako nevýhradní. SŽDC je oprávněna tyto licenční podmínky měnit. Nabytím účinnosti
nového znění licenčních podmínek se zrušují předchozí licenční podmínky.

