
 

  

Podmínky použití volně dostupných údajů z měřicích sítí ČHMÚ 

Český hydrometeorologický ústav (dále jen „ČHMÚ“) poskytuje zpracované a vyhodnocené meteorologické, 

klimatologické a hydrologické údaje a údaje o kvalitě ovzduší (dále jen „Údaje“). Pro přístup k Údajům a jejich 

volnému stažení není vyžadována žádná registrace. Každý, kdo má zájem o použití dat, jejich stažením 

souhlasí s těmito Podmínkami použití volně dostupných údajů z měřicích sítí (dále jen „Podmínky použití).  

Údaje jsou uživatelům volně dostupné v sekci Historická data, Denní data poskytnutá dle zákona 

123/1998 Sb.  a Měsíční a roční data poskytnutá dle zákona 123/1998 Sb. ve strojově čitelných formátech 

za dodržení níže uvedených podmínek: 

 jako zdroj Údajů musí být uveden ČHMÚ; 

 v případě dalšího šíření Údajů je uživatel povinen, kde je to možné, uvést znění těchto Podmínek použití, 

nejlépe přímým odkazem na tuto webovou stránku; 

 použití Údajů uživatelem a způsob uvedení zdroje nesmí naznačovat jakýkoli oficiální status, nebo budit 

dojem, že ČHMÚ podporuje uživatele nebo použití Údajů uživatelem (včetně jakéhokoli produktu nebo 

aplikace, která Údaje zahrnuje); uživatel nesmí používat loga, emblémy nebo ochranné známky ČHMÚ 

k podpoře nebo propagaci svých produktů a/nebo služeb bez předchozího písemného souhlasu ČHMÚ; 

 Údaje mohou být použity pouze takovým způsobem, který záměrně nemění nebo neupravuje jejich 

význam/smysl; 

 uživatel nebude nepřiměřeně používat automatizovaná zařízení nebo automatizované techniky ke 

stahování Údajů. 

Uživatel dále bere na vědomí, že: 

 Údaje jsou poskytovány ve stavu jejich uložení v databázi ČHMÚ k termínu jejich zpřístupnění; 

 Údaje nesmí být použity k poskytování výstrah a k rozvoji produktů a služeb pro subjekty zajišťující, či 

podílející se na zajištění krizového řízení (dle 240/2000 Sb.) a činnosti integrovaného záchranného 

systému (239/2000 Sb.), ani k žádné jiné činnosti, která je platnými zákonnými předpisy vyhrazena pro 

ČHMÚ (např. dle 254/2001 Sb., 201/2012 Sb. v platných zněních); 
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 tyto Podmínky použití neplatí pro Údaje, na něž se vztahují práva duševního vlastnictví třetích stran; 

 Údaje mohou obsahovat údaje poskytnuté ČHMÚ třetím subjektem nebo mohou být vytvořeny 

zpracováním údajů poskytnutých ČHMÚ třetím subjektem, ČHMÚ žádným způsobem neodpovídá za 

správnost, úplnost a pravdivost údajů, která byla ČHMÚ třetím subjektem poskytnuta a nemá povinnost 

správnost, úplnost a pravdivost předávaných údajů posuzovat; 

 ČHMÚ neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé použitím a zpracováním Údajů uživatelem, jakož i za 

škody způsobené případnými chybami, které by Údaje mohly obsahovat; 

 ČHMÚ si vyhrazuje právo z právních, provozních, technických či jiných důvodů dočasně omezit přístup 

k Údajům, a to i bez předchozího upozornění; stejně tak mohou být jakékoliv Údaje kdykoli přidány, 

změněny nebo odstraněny; 

 ČHMÚ nezodpovídá za ztrátu nebo škodu, zranění nebo poškození jakéhokoli druhu způsobené použitím 

Údajů, kterou uživatel nebo třetí osoba utrpěli v důsledku nedostupnosti Údajů, jakýchkoli změn nebo 

odstranění Údajů, neposkytnutí oznámení o jakékoli události nebo změně nebo obsahové hodnotě Údajů; 

ČHMÚ může omezit stahovaný objem a frekvenci stahování Údajů za účelem udržení optimálního 

poskytování Údajů všem uživatelům; 

 používání Údajů je zcela na vlastní riziko uživatele; ČHMÚ neposkytuje žádnou záruku, že Údaje jsou 

nebo budou bez chyb a opomenutí; 

 ČHMÚ neposkytuje individuální technickou podporu při používání Údajů; 

 Údaje jsou poskytovány bez jakékoli záruky průběžné dostupnosti; v případě přerušení nebo zhoršení 

přístupnosti Údajů z jakéhokoli důvodu vynaloží ČHMÚ přiměřené úsilí k obnovení přístupnosti Údajů. 

Tyto Podmínky použití se mohou měnit. 

Tyto Podmínky použití se řídí zákony jurisdikce České republiky. 
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