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Ceský hydrometeorologický ústav
Na Sabatce 2050/17
14306 Praha 412 - Komořany

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
Pobočka Plzeli

Došlo - 8 -02- 2019

IC 00020699

vÁš DOPIS ZNACKY I ZE DNE NAŠE ZNACKA I C1SLO
11-8134-0104

MlsTO ODESLÁNI

Praha

VĚC: Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v povodí Vltavy a
podklady k Plánu pro zvládáni povodňových rizik v povodí Labe

Touto objednávkou čtsto 11-8134-0104 u Vás objednáváme pro výše uvedenou akci za N-
I é . k d 0100 Č ě 0500et orůtokv o a sou asn
ID úseku Tok Profit CHP

BER 10-01 Vejprnický potok nad Hněvickým potokem 1-10-01-1910
BER 06-04 Vejprnický potok nad soutokem se Mžr (ústí) 1-10-01-1950
BER 10-01 Vejprnický potok pod Hněvickým potokem 1-10-01-1950
BER 11-01 Radbuza nad Bezděkovským e. 1-10-02-0030
BER 11-01 Radbuza pod Bezděkovským p. 1-10-02-0050
BER 12-01 Zubřina nad Tlumačovským o. 1-1 0-02-0460
BER 12-01 Zubfina pod Tlumačovským p. 1-10-02-0510
BER 13-02 Drnový potok pod Mochtínským potokrm 1-10-03-0470
BER 13-02 Drnový potok ůstl do Úhlavy 1-10-03-0470
BER 05-01 Klabava LGS Strašice 1-11-01-0100
BER 05-01 Klabava VD Klabava 1-11-01-0361
BER 05-01 Klabava úst! do Berounky 1-11-01-0401
BER 03-01 Třernošná nad Nekmlfským potokem 1-11-01-049
BER 03-01 Třernošná Ledce 1-11-01-051
BER 04-01 Bělá pod ober Bučl 1-11-01-0540
BER 04-01 Bělá Trnová 1-11-01-0560.Vyl:lOtolleAIprueěAI:IteeFetlokyol=l povoEliíovyeR viRY pro kbllffllRaěm prěteky as, a28 a a,ee pro

.,ásledtJjfel profily!
N-Ieté průtoky budou použity pro analýzy v rámci projektu .CZ.05.1.24/0.0/0.0/17 _064/0005368
Analýza oblasti s významným povodňovým rizikem v územnl působnosti státního podniku
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Analýza oblastí s významným povodňovýrn rizikem v povodí Vltavy a podklady k Plánu pro
zvládáni povodňových rizik v povodí Labe

Povodl Vltavy včetně návrhů možných protipovodl'iových opatřeni (podklad k Plánu pro
zvládáni povodl'iových rizik v povodí Labe)"

Objednaná data budou dodána bez zbytečného odkladu po uhrazení faktury objednatelem.

Cena dat bude stanovena dle ceníku dodavatele. Nelze-li cena určit dle ceníku dodavatele,
dodavatel navrhne cenu dat objednateli k odsouhlasenl. Za odsouhlasení se považuje i
uhrazeni faktury vystavené objednatelem. V prípadě nesouhlasu objednatele s výší ceny dat,
je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky.
Objednatel je oprávněn data užít po dobu trvání autorských majetkových práva dále poskytnout
oprávněni k užitf dat zapracovaných do projektové dokumentace objednateli takové
dokumentace.

Kontaktní osobo '----
Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je fak~r~rál:)úa~~O"sanovat ozrlačení, ze se jedná
o fakturu, její čislo a den jejiho odesláni; IČ, obchodní jméno a sidlo (adresu) dodavatele a
objednatele; označeni banky (kód) a číslo účtu, na které má být placeno; číslo této objednávky;
přesné označení fakturovaných prací (předmět dlla); den splněni závazku; fakturovanou částku
a je-Ii dodavatel plátcem daně z přidané hodnoty i veškeré údaje vyplývající ze Zákona o dani z
přidané hodnoty v platném znění. Fakturu, ve které tyto údaje nebudou uvedeny správně nebo
nebudou uvedeny vůbec, nenl objednatel povinen proplatit. Objednatel neni rovněž povinen
proplatit fakturu. jsou-Jípfedané práce vadné. Splatnost faktury je 30 dni ode dne jejlho doručeni,
přičemž splatnosti se rozuml okamžik odepsáni příslušné částky z účtu plátce.

Objednatel dodržuje všechny platné zákony a předpisy, rldi se Politikou společenské
odpovědnosti (Politika CSR Corporate Social Responsibility) a Pravidly podnikatelského a
obchodního chováni (Code of Conduct) skupiny Sweco, které jsou zveřejněny na

Objednatel požaduje dodržování
stejných zásad dodavatelem Tjefio případn-ými subdOdavateli a v případě jejich prokázaného
porušení je oprávněn od této smlouvy odstoupit. Důvodem odstoupeni od smlouvy je zejména
jednáni, které má charakter nekalé soutěže nebo korupce.
Na důkaz souhlasu s obsahem objednávky nám zašlete potvrzené vyhotoveni, pokud možno
obratem (potvrzení objednávky je podmlnkou proplaceni faktury).

DODAVATEL: OBJEDNATEL:

V dne _ V Praze dne 28.1.2019

Jméno:
Funkce:

u. 
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Potvrzení objednávky - faktura

Vážení,

dne 8.2.2019 jsme od Vás obdrželi následující objednávku hydrologických dat:

tok: povodí Berounky

profi/: 16profilů vyspecifikovaných objednavatelem (tabulkový pfehled jednotlivých toků + CHP)

hydrologické údaje: 16x N-Ieté průtoky + Q500 hodnoty průtoků pro jednotlivéprofily

Za tyto práce Vám účtujeme v souladu se zákonem Č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění.

Cena za objednávku čini 81 920,- Kč.

Uvedenou částku zaplaťte převodem na náš účet, objednaná data Vám zašleme po připsání
této částky na náš účet.

Zaplacením faktury zároveň stvrzujete souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami
ČHMÚ, zveřejněnými na adrese www.chml.cz

- _
__---- ---- ----

Přílohy:
faktura

Mozartova 1237/41, 323 00 Plzeň. tet: 377 256 611, fax: 377 237 444
IČ: 00020699, DIC: CZ00020699, Č. ú.: 54132041/0710.www.chmi.cz


