Licenční podmínky
na využívání programu „OCEOR I – Oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti,
aplikace pro výpočet aktuální ceny pomocí směrných cen dílčích nákladů“ a „OCEOR II –
Oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti, aplikace pro výpočet aktuální ceny pomocí
vlastního technologického modelu“ vyvinutých v rámci řešení grantu MK ČR, projektu NAKI
DF11P01OVV035 „Zeleň městských památkových zón jako funkční a prostorová součást
struktury sídla“, v roce 2014.
1. Účel využití
1.1. Aplikace OCEOR I umožňuje zjišťovat ceny okrasných rostlin pěstovaných mimo lesní
pozemky a zatříděných podle habitu a způsobu používání do různých skupin –
listnaté stromy, jehličnaté stromy, listnaté keře a stromky, jehličnaté keře a stromky,
vřesovištní dřeviny, pnoucí dřeviny, růže, trvalky, neprodukční (okrasné) trávníky,
živé ploty a stěny – a to stavebnicovým způsobem pomocí směrných cen dílčích
nákladů.
1.2. Aplikace OCEOR II je univerzální modul, který dovoluje zjišťovat ceny okrasných
rostlin pěstovaných mimo lesní pozemky bez ohledu na jejich uživatelskou kategorii.
1.3. Aplikace OCEOR I a OCEOR II jsou využitelné k vyčíslování škody na okrasných
rostlinách a jejich porostech vzniklé zničením, poškozením či odnímáním, a také při
stanovování výše ceny náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy ve smyslu
zákona č. 114/1992 Sb., či určování hodnoty majetku konkrétního právního subjektu.
2. Autorství a vlastnictví
2.1. Autorem aplikace OCEOR I je Ing. Pavel Bulíř, CSc., Výzkumný ústav Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 252 43 Průhonice, tel.: +420 296 528 213,
email: bulir@vukoz.cz. Autorem aplikace OCEOR II jsou Ing. Pavel Bulíř, CSc.,
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 252 43
Průhonice, tel.: +420 296 528 213, email: bulir@vukoz.cz a Doc. Ing. Karel Tomšík,
Ph.D., ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6, tel. +420 224 382 297, email:
tomsik@pef.czu.cz.
2.2. Autoři prohlašují, že aplikace OCEOR I a OCEOR II nezasahují do práv jiných osob
z hlediska duševního vlastnictví.
2.3. Vlastníkem aplikací OCEOR I a OCEOR II je Výzkumný ústav Silva Taroucy pro
krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., 252 43 Průhonice.
3. Dostupnost a podmínky používání
3.1. Aplikace OCEOR I a OCEOR II jsou dostupné na internetových stránkách
http://www.vukoz.cz/index.php/vyzkum/aplikovane-vysledky/sw-ke-stazeni/.
3.2. Dostupná verze OCEOR I je zcela funkční pro výpočet ceny okrasných rostlin a jejich
porostů, nelze v ní však uložit a tisknout protokol, ani tabulku kalkulace. Aplikace
OCEOR II je v plně funkční podobě. Užívání takto upravených programů není časově
omezeno a programy lze volně šířit.

3.3. Výpočet ceny okrasné rostliny, ukládání a tisk protokolu i tabulky kalkulace umožňuje
plná verze programu OCEOR I, kterou lze získat zdarma u autora produktu po zaslání
identifikačních údajů žadatele (jméno, firma, adresa, telefonní a emailový kontakt).
3.4. Identifikační údaje žadatele o plnou verzi aplikace OCEOR I poslouží výhradně
k evidenci oprávněnosti použití programu, jakož i pro účely výměny nových poznatků
a zkušeností s programem, a nebudou nikde zveřejňovány.
3.5. Šíření plné verze programu OCEOR I bez souhlasu autora bude chápáno jako
porušení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
3.6. Údaje získané s využitím aplikací OCEOR I a OCEOR II je možné poskytnout
v souladu s právními předpisy do veřejně přístupných informačních systémů pouze
s uvedením citace použité verze aplikace a jejího vlastníka, příp. autora.
4. Závěrečná ustanovení
4.1. V případě podstatného a závažného porušení nebo nedodržení těchto licenčních
podmínek uživatelem je vlastník aplikací OCEOR I a OCEOR II oprávněn vymáhat
náhradu škody nebo jinou sankci dle autorského zákona a příslušných předpisů.
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