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Žádost o zpoplatněné zapůjčení dat 
k diplomové, bakalářské nebo semestrální práci 

 

Žadatel – student (dále jen „student“) 

Jméno: Čeněk Jirsák studijní ročník:  2.  

 

e-mail: jirsakcenek@gmail.com  tel.:  777123456  

 

Název školy a fakulty: Vysoká škola česká, Fakulta odborných 

studií a praktických věcí  

 

Název katedry: Katedra specializovaných věd  

  

 

Druh práce (dále jen „práce“) a její úplné zadání: 
 

Diplomová práce - Sledování vývoje krajinného pokryvu  

v okolí Rychnova nad Kněžnou v souvislosti se změnami  

vyplývajícími z nového územního plánu města  

Rozsah požadavku na data odpovídá objednávce č. 199222/2 studenta 

v E-shopu Zeměměřického úřadu. 

 

Zapůjčením je zde myšleno předání dat studentovi, který data použije pouze 

pro zpracování své vlastní práce, a poté tato data vymaže ze všech svých úložišť 

a médií. 

 

Podmínky zapůjčení dat: 

1. Student se zavazuje, že zapůjčená data budou použita pouze pro vypracování výše 

uvedené práce, která nebude dále použita k jakýmkoliv jiným účelům. 

2. Student použije zapůjčená data nejpozději do 1 roku od odeslání objednávky 

v E-shopu Zeměměřického úřadu. 

3. Student není oprávněn předat zapůjčená data třetí osobě. 
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4. Student je povinen po vyhotovení práce vymazat všechna zapůjčená data ze svých 

úložišť a médií. 

5. Případné zveřejnění dat na internetu, ale jen v rámci příslušné práce, je možné jen 

za použití takové technologie, která znemožní stažení a uložení rastrového, resp. 

vektorového souboru. 

6. Student je povinen uvést v práci, že data pro zpracování práce zpracování práce zapůjčil 

Zeměměřický úřad. U každé rozmnoženiny digitálního produktu musí být uvedeno: 

„Mapový podklad Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz“. 

7. Student je povinen ihned po zveřejnění své práce na internetu, zaslat internetový odkaz 

na tuto práci e-mailem na ZU-obchod@cuzk.cz. 

8. Úřad si vyhrazuje právo kontroly užití dat studentem u vedoucího práce. 

9. Neoprávněné užití nebo rozšiřování digitálního produktu je porušením pořádku na úseku 

zeměměřictví podle § 17a odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, 

ve znění pozdějších předpisů, případně porušením autorskoprávní ochrany dle 

autorského zákona nebo majetkoprávní ochrany dle občanského zákoníku. 

 

Podpis studenta:   

Svým podpisem student potvrzuje, že souhlasí s podmínkami zapůjčení dat a že všechny 

uvedené údaje jsou pravdivé. 

 
 

Jméno a příjmení vedoucího práce: doc. Ing. Chrudoš Úžasný, CSc.  

Kontaktní e-mail na vedoucího práce: chrudos.uzasny@fospv.vsc.cz 

 

Datum a podpis vedoucího práce:  

Svým podpisem vedoucí práce potvrzuje, že rozsah zapůjčených dat odpovídá zadání práce. 
 
 

Razítko školy: 7. 10. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
Zeměměřický úřad nebude moci vyřizovat nečitelně nebo jen částečně vyplněnou 
žádost. 
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