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Český hydrometeorologický ústav
Nd :;abattt! 20:::'0/1"/, 14306 Praha 4

IČO: 00020699
t (1. 54132041./0710

DIČ: C200020699
Česká národní banka

k d ..?ni pod:e ust § S oóst. 3 {',ál<.č. 235/2.004 Sb.~ o DPH}

Statubrni orgán:

Zastoupený:

- -c--
dále jen "Poskvtovatel a též í "ČHMÚ('
Kontaktní osoba:

--
Se sídlem:

lČO: 264lS081

Táborská 940/31, :140 16 Praha ·4

D1Č: C226475081

Sta tutár ní orgán:

Zastoupený:

Kontaktní osoba:
dMe íen " Nabyvater 

t PŘEDMĚT SMLOUVY

Poskytovatel na l.ák!adl~ této Licenční smlouvy {dále jen "Smlouva") poskytuje. Nabyvat\',dí
nevýhradni a nepřevoditelné právo a (Lic@ci) k Produktům a Službám (HMÚ {nenHi
stanovené jinak "Produktv ČHMÚ"} k účelu C! ve znění PNlohy 1 této Smlouvy.
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II- PODMíNKY UŽITí

1. Nabyvatel j<~ oprávněn právo využit pouze jako lwncovy uživatel k realizaci své. lntemi

6nnosU nebo k osobním účel Úm, dále je oprávnén Produkty ČHMÚ zpracovávati

zahrnovat do obsahu příloh, podkladů, studH, výpočtu 6 r.naleckých posudků, ó je

kopírovat a vytvMet z nich odvozené Díla bez časového omezení, pokud není stancvení

jinak.

2, Nabyvatel ,wni oprávn{}n Produkt)! ČHMÚ prodávat, pronajímat, sdilet, poskytovat
sublicence, pújčovat. nebo je převádět na U:eti osobu, odstraňovat čí zakrývar

upozoměni na práva a zdroj, loga čí odkazy licenci (:Ht"'ltJ, pokud S?.~ smluvní str<:1!'!Y

nedohodnou jinak.

3. Právo k užíti Procluktú ČHMÚ je vázáno na podmínky této Smlouvy a její ůčinnostl,
pokud se s,rduvni strany nedohodnou jinak.

4. lpúsoby předánI a plněni poskytovóní Produktů a Služeb ÓH'v1Úje vymezeno v Přílole
:;, této Smlouvy (j o předani Produktů ČH!VH) je veden písemný záznam.

5, Poskvtovatel právo k Ul..it[ Produktů ČHMÚ poskytuje jako v'íhradni dodavatel na
úlemí České republiky a Produkty a SlužbV i')1MÚ odpovídají odvětvovým, oborovým,
profes1oná!ním a techníckýrn standardům, které jsou zákonem stanovené pro obory
činnost! ČHrvlÚ podle aktualního Opati'ení lvJŽP,

{), PoskVt.ov<'lte! je oprávněn kontrolovat ul.ivJmi Produktů č:Hfv'lÚ v uvedených v této
Smlouvě a to ve smyslu, zdali je dodržováno autorské právo.

HL CENA A PLATEBNí A DODAcí PODMíNKY

1. C('na za Produkty (:HMÚ podle této Smlouvy byla dohodou smluvních stran stanovena
ve vý'šl specifikované v Příloze 2 (bod ti odst. 2) této Srn!ouvy jako celková cena k
úhradě a činí 229740,- Kč (slovy: dvé$t!~dvatetdevětt.isícsedmset.čtvncet K.č), Tato
částka [e spifltm1 převodem na úč@t Poskytov.rtele do 30 dní po předání PrOtkl!(tl!
ČHMÚ uvedených v Příloze 1. této Smlouvy na zilkladé zaslané faktury Nabyvi.\t.eH a pod
phslušn\lm variabilním symbolem.

2. Zpúsoby platby stanovené v odst. 1 této Smlouvy jsou vymezené v Příloze č, 2. Datem
splatnosti se rozumí den odepsáníľínan<:okh prostředků z účtu Nabyvatele..

3, Jii. ullľawn,,1 cena se v phpadě ukonf.,eni Smlouvy, í předčasného, nevrací, pokud není
stanovené jinak, a dále Nabyvateli nevzniká nárok na vrácení již uhrazené ceny, pokud
si plnění od Poskytovatele nepřebíri'l a nebo jsou-li technické Z<1vady na jeho
zařizenkh.
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4, V případě, že Nabvvatel bude v prod!en; s úhradou fakturované částky, ~jedná\!aji si
smluvní' strany smluvnf pokutu ve výši 0,05% 7. dlužné částky bez I)PH za kai.d~( započatý
den prodlení.

$, Poskytovatel před,} Nabyvateli Data a Produkty speclflkované v Příloze Č. 1 nejpozději
do 18, 4. 20Ht

IV. OSTATNí USTANOVEN!

1. ČHMÚ nenese žádnou právní odpovědnost Nabyvateli a třetim osobám za výsledky
použiti Produktů ČBMÚ" které Nabyvatel nebo třetí osoby svým jednáním zpracuji .•
užiji čí zkopíruH, a dále rozšiřují, sdHeji pod označením a íogem (JiMlJ.

2. Nabyvatel je zodpovědný za vzniklou škodu, pokud _jeho jednání hude v rozporu
s ustaveními této Smlouvy, zejm. VE: smyslu čl. li odst. :2, a dále s právními přt~dplsy,
které tuto oblast upravují.

3. ČHfv1(J je oprávněn požadovat po Nabyvateli i vydáni bezdůvodného obohacení, pokud
mu bude prokázán m(ji(-~tkový prospěch s užiúm ProduktCI ČHMÚ v souvislosti
s pcrušením ustanovení této Smlouvy.

1. Tato Smlouva může být m;~něnC! pi~,emnÝľni dodatky na návrh kterékoliv ze smluvních
stran.

), Tato Smlouva se FkH přfsJušn'~(mi právnin"ti pi~edp~sv,upravující znění, zejrn. zákonem č.

89/2012 Sb., občanský zákonfk, v platném mění a zákonem č. 121/2.000 Sb" o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých xákon(J
(autcrský zákon). . ...

], lato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a (lčinnosti uveř(-~jn?~nirn
v registru smluv na základě zákona i: 540/2.01S Sb., zákon o zvláštních podmínkách
údnnost.i někh::r'Ý'ch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

4. Tato Smlouva je uzavřena Vt~ dvou vyhotov(-~ních s platností originálu, po jednom
stejnoplse pro každou ze smluvnkh stran.

5, Nedílnou součástí srfllouvy jsou phlohy~

~ Pf{fL{)~U\ 1 - SP[(:tF1KACE PR()()lJKTt) i\ SLllŽEB. A ZP(;SCH3l} jEjtC~'~
UŽITí

" pi1íLOHA 2 - VyčíSLENí CENY POSKYTNUTÝCH PRODUKTtJ /\ CENY
SLUŽEB



Čisln !}m!mwy: sno! 04! 2019
Typ d

{;.:,(;ř'1~.\:)'yy ~:l.ivat!:~;; - akhu-J!il.r.WB .t /1 /:,{:)1 9 
(';,:;1(; ';aby""teI0: 11·"1226··012'1

uv 
-------------_ ..-.-._-._-- - -.-.-.- ..•.. -.-.- -.-.- _ .

G. ČHrvll1 osobní údaje subjektů údaji:1 zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000Sb.,
o ochraně osobních úda.ll'í, ve znění p()7.d~'Jškh předpisll s a s Nařizenfrfi Evropského
parlamentu a R'H.:Jy (EU} ZOlG!G79 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údaj(i a (.) votnérn pohybu ti'!chto lldaj(! ěI o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni () ochraně osobních údaJú). BHž.šf informace
týkající se zpracování osobních údajú s,~ nacházejí na
b.!.tp.,.;/(.r.m:t,.9J.,.(~tm.l.i.:S{;!9.~I\.?5/!;!S;.tl.r.?.n.9.::g.;:;g.b.njr;h:: u tia lM·

stránkách 5pr;~vce:

'7. Smluvní str~lnV prohlašuji, že si tuto Smlouvu přečetfy, Jsou srozuměny s jejím obsahem
B na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Poskytovatel N<'lbyvatel

s c DI '}OF'
V dne ~ .. ?: ~•.: /:.. ~.. j
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P~Hi..OHA :l. - SPECIFlKACE PRODUKTŮ A SLUŽEB A ZPŮSOBU JEJICH UŽITí

L SPECIFIKACE P({ODUKrO

L Průbén a objem teoretické povodiiové viny (TPV) \.(e vybraných profiiech v povodí
Berollnky dle {Jodrolmé speciťikace. Celkem 42 lPí! 20 a {PV 100., včetně dni.' v Exce1u
pro ďaíšJzpmcováni., viz tabulka:

Dolní Berounka

Dolní Berounka
: Dolní Bel'ounka

Dolnf Berounka

Dolní Berounka

Utavka
Utavka
Lítavka

Litavka

Litavka

Utavka

Litavka
Střední Berounka

Střední 8erounka

II. Ú(~EL /\ lPOSORUŽITí

~ ;;~~''''"~",,:,''J'":<Y ~.::
\F;:m\v ~l !;

;.
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1. Data a Produkty poskytnuté na l~ikladě této smlouvy budou použita v'{hradně k
účelům ,,5tudie cdtokových poměrů včetně návrhú možných protlpovcdňcvých
opatření v povodí toku Berounky .. projekt. i: 11--'7225"_ Studii zpracovává nabyvatel
pro Stf'edol:t,sk{ kraj,

2.

!II. TECHNICKA SPECIFIKACE PŘíSTUPU

1. Kontaktní osobou Poskvtcvatele k přípravě a předáni Dat. ~1 Produktů NabyvateH ve
věcech technkkýd' ::, vedoucí oddělení hydrologie ČHM(J pobočkV

- - ----

). Data ve formě standardních ll:mnnych protokoltl budou nabvvatef poslány poštou
spolu s před;:jvadm protokolem, Dále hudou data ve formě XL5 t.abulky zpřístupněna
ke staženi' na adrese

3, Po kontrole předaných dat zašle n<~byvatel potvrzený předávací protokol na e .. rmdl:

PŘi'i ..OHA 2 - VyčíSLENí CENY POSKYTNUTÝCH PRODUKTU A CENY SWŽE8

L VyčíSLENi CENY PBODUKT(1 A 5!.Ul..EB

Cena podle lyp(í Dat <í Produktů dle ceníku Čl'HvU}

ootožt«: cena zal ks

5470,-l(č

počet ks

tJ2

cena celkem 

229740," Ki'

celková cena poskytovaných produkUj: 22.9 740,- Kč


