
Zásady nakládání s daty České společnosti ornitologické 

1. Shromažďování a používání dat ČSO 

1.1. ČSO získává a shromažďuje data, která jsou využívána k naplnění jejího poslání v souladu 

s platnými stanovami. Dodavatelé1 (především členové ČSO) poskytují data dobrovolně a 

bezplatně jako svůj příspěvek k naplnění poslání ČSO. 

1.2. Data jsou primárně určena pro potřeby ČSO k dalšímu zpracování a analýzám v souladu 

s posláním ČSO. Hrubá data je možné poskytnout i dalším subjektům, ale pouze za předem 

dohodnutých podmínek. 

2. Uložení, zálohování a správa dat 

2.1. Data jsou uložena v sekretariátu či u pověřené osoby (vedoucí projektu) nebo instituce, 

v případě uložení dat mimo sekretariát ČSO se tak děje vždy na základě písemné dohody. Data 

musí být operativně dostupná a zálohovaná minimálně na dvou fyzicky oddělených místech. 

2.2. Každý soubor dat (databáze) má svého správce, který je jmenován tajemníkem a zodpovídá se 

výboru ČSO. 

2.3. Správce zodpovídá za bezpečné uložení a funkčnost datového souboru a vede evidenci využití a 

poskytování dat z tohoto souboru. 

3. Vlastnictví dat 

3.1. Data shromážděná od jednotlivých dodavatelů se po zanesení do databáze nebo jiné evidence 

stávají majetkem ČSO a ČSO s nimi může nakládat v souladu se svými stanovami a tímto 

dokumentem. 

3.2. Každý dodavatel dat má nezávisle na ČSO právo na využití svých dat. 

4. Poskytování dat 

4.1. Data mohou být poskytnuta dalším subjektům. 

4.2. V případě nekomerčního3 využití dat jsou tato poskytována žadateli zdarma, po žadateli může 

být požadován manipulační poplatek pokrývající náklady na poskytnutí dat. 

4.3. Data pro nekomerční účely jsou členům ČSO, kteří současně ČSO data poskytli (jsou nebo byli 

dodavateli dat), poskytována zcela zdarma, tedy i bez manipulačního poplatku. 

4.4. V případě komerčního2 využití dat ČSO může vyžadovat za jejich poskytnutí finanční úhradu. 

Výše této úhrady závisí na náročnosti přípravy, kvantitě, kvalitě a dalším využití dat. 

Výše úhrady je věcí dohody mezi ČSO a žadatelem. Schvaluje ji výbor ČSO po konzultaci se 

správcem databáze, ve které jsou požadovaná data uložena.  

4.5. Lhůty dodání dat se řídí kapacitními možnostmi ČSO a vždy musí být součástí vzájemné dohody 

(termín uveden v žádosti schválené ČSO). 



4.6. O poskytnutí dat rozhoduje v každém případě zvlášť tajemník ČSO, který jednou ročně informuje 

výbor o žádostech o data za minulý rok. Tajemník má současně právo poskytnutí dat odmítnout, 

rozhodnutí tajemníka může zvrátit pouze výbor ČSO, jehož rozhodování se řídí platnými 

stanovami. Souhlas s poskytnutím dat vyjadřuje tajemník svým podpisem a razítkem ČSO ve 

vyplněné žádosti o poskytnutí dat, která se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden 

zůstává v sekretariátu ČSO a druhý dostává žadatel. 

5. Žádost o data, podmínky poskytnutí dat 

5.1. Data, která poskytla ČSO, nesmí být poskytnuta třetí osobě. 

5.2. Data nesmí být využita jiným způsobem a k jiným účelům než je uvedeno v žádosti. 

5.3. Ve všech publikacích, zprávách, referátech atp. ve kterých jsou data použita, musí být výslovně 

uvedeno, že se jedná o data ČSO. Přesné znění této informace bude uvedeno v žádosti o data. 

5.4. V publikaci musí být, pokud je to možné, uvedeno logo ČSO (bude poskytnuto žadateli spolu 

s daty). 

5.5. Jedna kopie publikace, ve které byla použita data ČSO, musí být zaslána bezplatně do 

sekretariátu ČSO (pokud nejde o tiskovinu vydávanou ČSO). 

5.6. Povolení k využití dat končí dnem naplnění účelu (vydání publikace, studie, posudku apod.) pro 

který byla data požadována. Pokud chce žadatel data použít znovu (k jiným účelům) musí o ně 

znovu žádat. 

5.7. Žadatel o data je povinen uvědomit ČSO o chybách v datech či o problémem zjištěných při práci 

s poskytnutými daty. 

5.8. Údaje uvedené žadatelem v žádosti o data musí být pravdivé, uvedení nepravdivých údajů 

v žádosti může být důvodem pro odmítnutí poskytnutí dat i poskytování dat v budoucnu. 

 

 

1 Dodavatelem dat se rozumí fyzická či právnická osoba, která na dobrovolném základě poskytne ČSO 

data pro další využití. 

2 Nekomerčním využitím dat se rozumí další využití dat pro vědecké a ochranářské účely (publikace 

vědeckého článku atp.) 

3 Komerčním využitím dat se rozumí další využití dat ke zpracování placených studií, posudků EIA atp. 


