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Mapové rady ČSOS
Hromadný nákup dat Zeměměřického úřadu (ZÚ) prostřednictvím Mapové rady ČSOS (MR ČSOS)
MR ČSOS vyjednala na ZÚ smluvní rámec pro možnost hromadného nákupu dat členy ČSOS (oddíly, případně
fyzické osoby) pod hlavičkou MR ČSOS s možností uplatnění množstevní slevy při větším počtu než 20 výdejních
jednotek od jednoho produktu. Objednat bude možné datové sady Výškopisu (DMR 4G, DMR 5G a DMP 1G) a
Ortofoto.
Ceníková cena jednotlivých produktů a výdejních jednotek je uvedena v ceníku ČÚZK. Hromadnou objednávkou
pod hlavičkou ČSOS získávají členové ČSOS možnost uplatnit výraznou množstevní slevu. U produktu DMR 4G
cena činí u 1–20 jednotek 500 Kč za jednotku, nad 20 jednotek 125 Kč za jednotku. Množstevní sleva je uplatňována
u každého produktu samostatně. Výsledná cena konkrétní objednávky produktu bude stanovena jako podíl celkové
ceny za objednávku produktu s uplatněním množstevní slevy vydělená celkovým počtem objednaných výdejních
jednotek a vynásobená počtem objednaných výdejních jednotek konkrétní objednávky. Tuto cenu nelze stanovit před
uzavřením objednávek a tedy ani předem garantovat.
Je dohodnut následující mechanismus:
Hromadná objednávka bude realizována cca 2× ročně (jaro, podzim). Na každou objednávku bude sepsána smlouva
o užití digitálních produktů mezi ZÚ a ČSOS. V rámci této smlouvy budou vyřízeny všechny dílčí objednávky členů
ČSOS. Licenční poplatky hromadné objednávky budou uhrazeny ČSOS. Přijímáním a vyřizováním objednávek je
pověřen Bohumil Háj. Sekretář ČSOS po předání dat provede fakturaci dílčích objednávek.
Objednávky budou přijímány výhradně na objednávkovém formuláři, jehož součástí jsou i licenční podmínky, které
budou objednáním přeneseny na objednatele. Objednávkový formulář je k dispozici ke stažení na stránce Mapové
rady ve formátech Word a PDF. Součástí formuláře jsou vysvětlivky použitých termínů a návod pro sestavení
objednávky. Objednávkový formulář je ve formátu Word 2007 nebo vyšší. Verze formuláře ve formátu PDF bude
doplněna.
Objednávky pro nejbližší hromadnou objednávku zasílejte do 20. 4. 2014. V případě nejasností kontaktujte Boba
Háje (tel. 602 750 910, e-mail: bobhaj56@gmail.com).
V jednání je smlouva o recipročním poskytování dat mezi ZÚ a ČSOS. Bude-li uzavřena, bude možné získat výše
uvedená podkladová data ZÚ zdarma výměnou za data vybraných objektů mapy (komunikace, vodstvo) získaných
terénním mapováním.
Jan Langr, předseda Mapové rady ČSOS
V Hradci Králové 31. 3. 2014

