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1) Status a účel databáze Pladias
Databáze Pladias obsahuje kriticky revidovaná data o české flóře a vegetaci
spravovaná Ústavem botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity (MU) a Botanickým ústavem AV ČR (BÚ) včetně dat poskytnutých
jinými institucemi nebo jednotlivci (dále „poskytovateli“). Jejím cílem je podpořit
využití dat o rostlinné diverzitě České republiky pro účely vědeckého výzkumu,
výuky a ochrany přírody a životního prostředí. O koncepci databáze, zahrnutí
konkrétních datových souborů a poskytování dat rozhoduje řídící rada databáze
Pladias (dále „řídící rada“; Příloha 1), která se řídí těmito Pravidly a respektuje
dodržování zájmů a práv jednotlivých poskytovatelů.
2) Ukládání dat do databáze Pladias
O uložení dílčích datových souborů do databáze rozhoduje řídící rada.
Poskytovatel je zodpovědný za získání souhlasu s poskytnutím dat do databáze
Pladias ze strany případných dalších subjektů, které mohou mít k datům
vlastnická nebo intelektuální práva. Poskytovatel každého dílčího datového
souboru stanoví, v jakém rozsahu a za jakých podmínek mohou být data z tohoto
datového souboru používána nebo poskytována třetím subjektům. Řídící rada
podporuje co největší veřejnou dostupnost dat, respektuje však práva
poskytovatelů na případné omezení veřejné dostupnosti jejich dat a zodpovídá za
dodržování podmínek použití dat stanovených jejich poskytovateli.
3) Poskytování dat z databáze Pladias
Databáze Pladias obsahuje
a) veřejná data volně dostupná, která lze zobrazit nebo stáhnout z webové
stránky Pladias bez přihlášení
b) veřejná data dostupná po registraci, která lze zobrazit nebo stáhnout z webové
stránky Pladias po registraci a přihlášení uživatele
c) neveřejná data
Veřejná data (volně dostupná i vázaná na registraci) lze použít pro účely
základního i aplikovaného vědeckého výzkumu, výuky, ochrany přírody nebo
hodnocení stavu životního prostředí. Jejich případné použití pro komerční účely
podléhá schválení řídící radou nebo poskytovateli příslušných dat. Za komerční
účely se nepovažuje použití dat při řešení dotovaných projektů nebo
zpracovávání odborných expertíz státními, vzdělávacími a výzkumnými
institucemi a nevládními organizacemi.
Neveřejná data mohou být poskytnuta na základě žádosti zaslané e-mailem
členům řídící rady (Příloha 1). Žádost musí obsahovat vymezení rozsahu
potřebných dat, popis účelu jejich použití a specifikaci výsledného produktu (např.
publikace, výzkumná zpráva nebo výuková prezentace). Pokud se při využití dat
předpokládá spolupráce více osob, je potřeba uvést jejich jmenovitý seznam. O
poskytnutí dat o druhových vlastnostech a podmínkách jejich využití pro daný
účel rozhoduje jejich poskytovatel nebo, v případě dat o druhových vlastnostech
vlastněných MU nebo BÚ nebo dat o rozšíření, řídící rada.

4) Povinnosti uživatelů dat z databáze Pladias
Při použití jakýchkoliv dat z databáze Pladias (včetně map rozšíření) v publikacích,
výzkumných zprávách nebo výukových a veřejných prezentacích je uživatel
povinen uvést zdroj dat „Pladias – databáze české flóry a vegetace,
www.pladias.org“ (v anglické verzi „Pladias – database of Czech flora and
vegetation“, www. pladias.org“) nebo (zejména ve vědecké literatuře) citaci
článku se základním popisem této databáze (poté, co bude publikován). Při
použití dat o rozšíření kromě toho uživatel uvádí citaci článku o databázi rozšíření
druhů (poté, co bude publikován) a při použití konkrétních dat o vlastnostech
druhů nebo druhových seznamů uvádí také příslušné originální zdroje citované
v databázi Pladias. Při použití textů nebo obrázků, které databáze Pladias přímo
přebírá z publikovaných zdrojů (zejména Květena České republiky, Vegetace
České republiky, Fytokartografické syntézy České republiky a články s mapami
rozšíření z časopisu Preslia), cituje uživatel pouze tyto publikované zdroje. Při
použití obrázků rostlin nebo vegetačních typů z webových stránek databáze
Pladias je uživatel povinen citovat autora obrázku a zdroj „www.pladias.org“.
Veřejná ani neveřejná data získaná z databáze Pladias nelze předávat dalším
institucím nebo osobám nebo je vystavovat na internetu. Výjimkou je jejich
sdílení se spolupracovníky pracujícími na projektu, který konkrétní data využívá
(u neveřejných dat po předchozím schválení poskytovatelem nebo řídící radou).
Uživatel dat získaných z databáze Pladias spolupracuje na zlepšování kvality
databáze hlášením případných zjištěných chyb v datech řídící radě nebo
poskytovateli příslušného datového souboru.

Příloha 1 Pravidel správy a použití databáze Pladias
Řídící rada databáze Pladias ustavená od 1. ledna 2016 má toto složení
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