
Podmínky užívání aplikace Živá mapa  

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, se sídlem Albertov 2038/6, 128 43 Praha 2, IČO: 00216208 
(dále jen „Provozovatel“) je provozovatelem služby dostupné na internetové adrese (URL) 
www.historyofscience.cz a dále provozovatelem on-line a off-line aplikace Živá mapa (souhrnně dále 
jen jako „Aplikace”).  

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání Aplikace (dále jen „Podmínky“). Aplikace slouží 
nekomerčnímu užití a je pro své uživatele zcela bezplatná. Aplikace je volně veřejně přístupná a její 
užívání se řídí těmito Podmínkami. 

Způsob používání aplikace Živá mapa 

Cílem Služby je mapování lokalit významných pro historii přírodních věd v českých zemích (dále jen 
„Lokalita“). Prostřednictvím Aplikace je možné vkládat záznamy Lokalit, zejména fotografie, jejichž 
poloha je ve fyzickém prostoru určena pomocí GPS souřadnic (dále jen „Fotografie”), a doplňkový text, 
kterým uživatel Aplikace (dále jen „Uživatel“) vhodným způsobem popíše historická specifika a význam 
Lokality (dále jen „Text“), a to za účelem jejich veřejného zobrazení v Aplikaci Provozovatele (Text, 
Fotografie a veškerý další Uživatelem vkládaný obsah dále také souhrnně jen jako „Obsah“). 

Uživatel se do Aplikace registruje prostřednictvím registračního formuláře dostupného z internetové 
adresy (URL) http://www.historyofscience.cz/is/registrace.php. Údaje požadované při registraci jsou 
jméno, příjmení a e-mailová adresa Uživatele.  

Uživatel Aplikace musí být osobou starší 18 let. Informace uvedené Uživatelem při registraci musí být 
pravdivé a úplné. Provozovatel si vyhrazuje právo účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo 
neúplné údaje, bez náhrady zrušit. 

Zásady, za kterých Provozovatel sbírá, používá a uchovává osobních údajů Uživatelů, jsou dostupné 
v dokumentu Zásady používání dat (http://www.historyofscience.cz/pravnidokumenty/gdpr.pdf). 
Aplikace neužívá soubory cookies.  

Uživatel se zavazuje, že se při používání Aplikace bude řídit předpisy platnými na území České 
republiky, dobrými mravy a těmito Podmínkami a nebude jakkoli poškozovat dobré jméno 
Provozovatele ani ostatní uživatele.  

Uživatel se zejména zavazuje, že nebude: 

- zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu Aplikace nebo ji jinak zneužívat; 
- zasahovat do používání Aplikace ze strany jiných uživatelů nebo jiným uživatelům v používání 

Aplikace bránit; 
- zasílat či sdílet na Aplikaci jakýkoli obsah obsahující viry nebo jiné nebezpečné či škodlivé 

programy; 
- vytvářet falešné profily za účelem falšování identity Uživatele či pokoušet se proniknout na 

účet jiných uživatelů Aplikace; 
- šířit v Aplikaci jakýkoli obsah porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, 

případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele. 

Náležitosti vkládaného obsahu 

Uživatel je povinen nahrát na Službu pouze takový Obsah, který neporušuje práva duševního vlastnictví 
třetích osob, vč. práv autorských.  



V případě, že je Uživatel autorem Obsahu (zejména Textu či Fotografie), poskytuje při sdílení tohoto 
Obsahu Provozovateli v souladu s Licenčním ujednáním aplikace Živá mapa 
(http://www.historyofscience.cz/pravnidokumenty/licence.pdf) nevýhradní oprávnění k výkonu práva 
Obsah užít všemi způsoby užití dle § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění 
(dále jen „autorský zákon“).  

Uživatel je dále oprávněn vkládat do Aplikace Obsah, který z pohledu autorského práva tvoří tzv. volné 
dílo. Volným dílem se rozumí takové dílo, u kterého uplynula doba trvání majetkových autorských práv. 
Majetková práva k dílu obecně trvají po dobu autorova života a následně 70 let po jeho smrti. Po této 
době je možné dílo volně užívat. Uživatel je povinen užité volné dílo řádně ocitovat. Za skutečnost, zda 
se u sdíleného Obsahu jedná o volné dílo, odpovídá výhradně Uživatel. 

Je-li Uživatel v pracovněprávním vztahu s Provozovatelem či jinou fakultou Univerzity Karlovy a pořídil-
li jím sdílený Obsah v rámci plnění svých pracovních povinností, jedná se v případě jím pořízeného 
autorského díla o dílo zaměstnanecké, ke kterému Provozovatel vykonává majetková práva v souladu 
s ust. § 58 autorského zákona. 

Obsah vkládaný Uživatelem do Aplikace nesmí porušovat právní řád České republiky ani být v rozporu 
s etickými pravidly, dobrými mravy a s těmito Pravidly. V případě pořízení Fotografie na místě Lokality 
se musí jednat o Fotografii pořízenou ve veřejně přístupném prostranství, nezobrazující obličeje jiných 
osob či Uživatele či jinak umožňující jednoznačnou identifikaci osob či obsahující viditelnou SPZ 
automobilů. Uživatel dále nesmí do Aplikace nahrávat Obsah zahrnující jakýkoli druh reklamního 
sdělení, názvy cizích domén nebo URL, či obsahující hanlivá či jiným způsobem nevhodná sdělení. 
Obsah sdílený Uživatelem nesmí zahrnovat žádné soukromé nebo důvěrné informace o Uživateli, 
Provozovateli nebo jakékoli třetí straně. 

O závadnosti Obsahu rozhoduje výhradně Provozovatel, který je oprávněn Obsah v Aplikaci nezobrazit, 
přestat zobrazovat či jej z Aplikace odstranit, a to i bez udání důvodu. 

Provozovateli náleží veškerá majetková práva dle autorského zákona k vlastnímu obsahu Aplikace, 
včetně všech textů a veškerého designu, grafiky a veškerých vyobrazení v Aplikaci užitých, jakož i k 
výběru a způsobu uspořádání souborů na nich obsažených. 

Závěrečná ustanovení 

Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Aplikace nebo v 
důsledku jejich užití v rozporu s jeho určením. Při využívání Aplikace nesmí Uživatel používat 
mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na její 
provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém. Uživatel dále nesmí 
vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat 
či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Aplikaci a užívat Aplikaci nebo její 
části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejich určením či účelem. 

Provozovatel se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí a péči, aby Aplikace poskytovala kvalitní službu 
Uživatelům a zajišťovala bezpečné a bezchybné prostředí. Provozovatel však nezaručuje Uživatelům 
nepřerušený přístup do Aplikace, její nezávadnost ani bezpečnost. Provozovatel rovněž neodpovídá za 
škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání Aplikace, včetně případné škody vzniklé při stahování 
dat zveřejněných v Aplikaci, škody způsobené poruchou Aplikace, počítačovými viry, škodu v důsledku 
ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům. Za správnost, přesnost, 
aktuálnost a úplnost informací obsažených ve sdíleném Obsahu nese odpovědnost výlučně Uživatel, 
který Obsah do Aplikace vložil. 



Poruší-li Uživatel závažným způsobem nebo opakovaně tyto Podmínky, je Provozovatel oprávněn 
Uživatele vyřadit ze systému a/nebo mu odepřít přístup do Aplikace, a to i bez předchozí výzvy k 
nápravě a bez jakékoli náhrady. Provozovatel je rovněž oprávněn takovému Uživateli neumožnit 
opětovnou registraci. Uživatel je dále povinen uhradit jakoukoli škodu, která jednáním dle tohoto 
odstavce Provozovateli prokazatelně vznikla, a to v plné výši. 

Tyto Podmínky je Provozovatel oprávněn kdykoli změnit a to i bez předchozího upozornění Uživatelů. 
Podmínky užívání Aplikace jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 
29.11.2018 v Praze. 


