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DISCLAIMER 

Autorská práva a duševní vlastnictví  

Obsah databáze s daty o riziku povodní/záplav je chráněn autorskými právy společnosti Intermap 
Technologies, s.r.o. a vlastníků dat v databázi obsažených. 

Odpovědnost za obsah  

Společnost Intermap Technologies, s.r.o. vynaložila maximální možné úsilí při modelování map 
nebezpečí povodně a z nich vytvořených tarifních zón ČAP, ve snaze nasimulovat skutečný stav chování 
přírodních jevů pro potřeby pojišťovnictví. Na informace zde zveřejněné se nevztahuje žádná záruka 

správnosti, přesnosti, aktuálnosti, dostupnosti a úplnosti. Intermap Technologies, s.r.o. nenese 
odpovědnost za přímé či nepřímé škody vzniklé nesprávným použitím nebo použitím nesprávných 
a neúplných informací. Intermap Technologies, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za tržní hodnotu 

nemovitostí a za dopady na její změnu v důsledku aplikace informace o povodňovém nebezpečí. 
Společnost Intermap Technologies, s.r.o. tuto odpovědnost vylučuje jak vůči Objednateli, tak i vůči jeho 
případným koncovým klientům. Intermap Technologies, s.r.o. nezaručuje bezprostřední opravu 
případných nesprávných údajů na základě požadavků fyzické nebo právnické osoby. 

©2023 Intermap Technologies, s.r.o.  
Nositelem autorských práv k zobrazovaným povodňovým zónám je společnost Intermap 
Technologies, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 

©2023 CEDA Maps a.s.  
Nositelem autorských práv k zobrazeným mapovým podkladům je společnost CEDA Maps 
a.s. Všechna práva vyhrazena. 

Vykonavateli autorských práv k ostatním datům jsou jejich vlastníci. Jména subjektů a produktů, pokud 
jsou ochrannými známkami, jsou ochrannými známkami jejich vlastníků. 

Další ujednání / licenční podmínky  

Objednatel se zavazuje k využívání databáze s daty o riziku povodní/záplav za účelem výkonu své 
podnikatelské činnosti (např. odhadci, realitní makléři, finanční poradci, apod.) nebo pro soukromou 
potřebu.  

Objednatel uznává veškerá autorská práva společnosti Intermap Technologies, s.r.o. a zavazuje se je 
při užívání získaných informací plně respektovat. 

Objednatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem dále šířit a zveřejňovat číslo rizikové zóny nebo míru 
rizika v jakékoliv podobě. V rámci své podnikatelské činnosti je Objednatel oprávněn uvádět číslo 
rizikové zóny v dokumentu/odhadu/odborném posudku apod., který připravuje pro svého klienta. Číslo 
rizikové zóny, míra rizika, mapa či výřez musí být vždy nedílnou součástí dokumentace/odborného 
posudku/odhadu či jiného dokumentu a nelze je dále jakkoliv komerčně využívat či šířit a poskytovat 

třetím osobám, i bezúplatně.  

Objednatel prohlašuje, že výše uvedené informace bere na vědomí a zavazuje se postupovat v souladu 
s nimi. 


