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(uzavřená podle ustanovení § 2 358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve spojení se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějšich předpisů)

Českýhydrometeorologický ústav

Na Šabatce 2050/17,14306 Praha 4

IČO: 00020699 DIČ: CZOO02069

[p'an.", <lm, <lvsaK prl vykonu clnnosti dle vI. nařízení č. 96/1953 Sb. není osobou povinnou
k daní podle ust. §S odst. 3 zák.č. 235/2004 Sb., o OPH)

Statutární orgán:
Zastoupený:
Kontaktní osoba za
odborný úsek:
dále jen II Poskytovatel"l

.dltele

a

EKOBEST s.r.o.

IČO: 25959085

Elišky Krásnohorské 798, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

DIČ: CZ25959085

Se sídlem:

Zapsán: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka číslo 17582 dne 27.9.2001

Statutární orgán: 

Zastoupený:
Kontaktní osoba:

dále jen II Nabyvatel"

, Poskytovatel je v této Smlouvě v souvislosti se zákonnou úpravou zvláštních práv označován současně jako .poiizovatel databáze" na základě
ustanoveni § 89 zákona Č. 121/2000 Sb., autorský zákon a současně i jako .autor" v souvislosti S úpravou licenční smlouvy ve smyslu § 5 a násl. cit.
autorského 7ÁÍkon8 ve spojeni s ustanovením § 2 358 a násl. zákona Č. 8912012 Sb., občanský zákoník, ve. měn pozdčjšlcb předpisů.



I. pAEDMU SMLOUVY

Poskytovatel na základě této nevýhradní Licenční smlouvy na předplatné stabuitně a rychlostně
členěných větrných růiic (dále jen "Smlouva") poskytne oprávnění užít výsledky zpracovaných dat (dále
jen "Data"), které si na základě této Smlouvy za úplatu objednává Nabyvatel a jejichž specifikace a
rozsah, způsob užití je vymezen v této Smlouvě.

II. PODMfNKY UŽITí

1. Nabyvatel na základě této Smlouvy objednává od Poskytovatele dodání zpracovaných Dat ze
stabilltně a rychlostně členěné větrné růžice (dále jen "VR").

2. Data, které obdrží na základě této Smlouvy od Poskytovatele Nabyvatel, mohou být užity ze
strany Nabyvatele pouze jako součástí příloh či podkladů pro výpočty rozptylových studií či
obdobných znaleckých posudků, které Nabyvatel za použiti Dat bude vytvářet.

3. Výsledky zpracovaných dat, které jsou předmětem této Smlouvy, nemohou být předmětem
samostatného prodeje ze strany Nabyvatele, pokud se nevztahují k účelu dle odst. 2 tohoto
článku.

4. Na výsledky zpracovaných Dat, které jsou předmětem této Smlouvy, se vztahují zákony České
republiky, zejména zákon č, Č. 121/2000 Sb., autorský zákon a zákon č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník.

III. CENA,. PLATEBNí:PODMíNKY,DODÁNí

1. Nabyvatel si na základě této Smlouvy objednal zpracování S VR za smluvní cenu, která je
stanovená na celkovou částku ve výši 31000,- Kč a 2. důvodů poskytnuté množstevní slevy 20%
uhradí Nabyvatel cenu pouze v částce 24800,.- Kč (slovy:dvacetétyřitisíc osm set Kč).

2. Nárok na dodání Dat vzniká Nabyvateli až po úplném zaplacení smluvní ceny dle odst. 1 tohoto
článku a to na základě faktury se splatností 30 dní od jejího doručení.

3. V případě prodlení úhrady celkové smluvní ceny po její splatnosti ze strany Nabyvatele je
oprávněn Poskytovatel od této Smlouvy odstoupit bez udání důvodu a to i tehdy, pokud byla
uhrazena pouze její část.

4. Nabyvatel obdrží Data na základě písemné objednávkv, kterou může Nabyvatel zaslat
i prostřednictvím e-rnailu a ze které bude zřejmé, že sejedná o dílčí plnění z této Smlouvy.

S. Objednávky mohou být podávány pouze do vyčerpání nároku celkové předplatného na dodání
Dat při splnění podmínek odst. 2 tohoto článku.

6. Pokud nebude cena za poskytovaná Data uhrazena v plném rozsahu, nevzniká Nabyvateli na
poskytnutí Dat nárok na základě písemné objednávky, pokud bude vyžadovat pouze dílčí plnění
z celkového předplatného. V opačném případě, uhradí-U Nabvvatel celkovou cenu dle odst. 1
tohoto článku a neuplatní nárok na poskytnutí Dat, nevzniká Poskytovateli povinnost vrátit
částku již uhrazenou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
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7. Poskytovatel dodá Nabyvateli Data z každé dílčí objednávky způsobem: elektronickou poštou
Způsob dodání lze během trvání této Smlouvy na základě žádosti Nabyvatele změnit.

8. V případě nepřevzetí předmětu Smlouvy ze strany Nabyvatele, nebude již předmět Smlouvy
opakovaně doručován ze strany Poskytovatele, pokud si o něj Nabyvatel nezažádá, a sdělení
o nepřevzetí není založené povinností oznámení Nabyvateli. Dále nepřevzetí předmětu Smlouvy
nezakládá právo Nabyvateli požadovat po Poskytovateli vrácení jíž uhrazené celkové ceny dle
odst. 1 tohoto článku této Smlouvy.

IV. OSTATNf UJEDNÁNf

1. Poskytovatel je oprávněn poskytovat Data na základě této Smlouvy do úplného vyčerpání
nároku předplatného, maximálně však po dobu 365 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy dle
článku V. odst. 1). Nevyčerpané předplatné propadá.

2. Pokud Nabyvatel při nakládání s Daty poruší ustanovení této Smlouvy, bere tímto na vědomí, že
Poskytovateli vzniká nárok požadovat po Nabyvateli úhradu vzniklé škody a vydání
bezdůvodného obohacení, které tímto jednáním vzniklo.

3. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost:za použití Dat, které budou ze strany Nabyvatele
a třetích osob užity, zpracovány, reprodukovány a rozšiřovány a to jakýmkoliv způsobem
a formou a nezodpovídá za vzniklou škodu, na kterou se Nabyvatel a třetí osoby mohou
dovolávat ve vztahu k předmětu Smlouvy a to i v případě, pokud k užití jim byl dán souhlas.

V. PLATNOST A ÚČiNNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až
uveřejněním v registru smluv na základě zákona Č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení
§ 5 odst. 1, kde je ČHMÚ povinným subjektem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písmo clo

2. V případě, že Nabyvatel neuhradí sjednanou cenu za poskytnutá Data podle článku III. odst.l
Smlouva tímto zaniká.

3. Tato Smlouva trvá po dobu Sjednaného předplatného, bez možnosti výpovědí.

VI. ZÁVĚREČNÁUSTANOVENf

1. Tato Smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, po jednom stejnopise pro
každou ze smluvních stran.

2. Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:

• PŘíLOHA 1 - SPECIFIKACE DAT A ZPŮSOBU JEJICH UŽITí

• PŘílOHA 2 - VYČíSLENí CENY POSKYTNUTÝCH DAT

3. Smluvní strany berou na vědomí, že ČHMÚ je bez. ohledu na rozhodné právo smlouvy povinným
subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv (dále jen "Zákon o
registru") a tato smlouva a její související dodatky budou zveřejněny ze strany ČHMÚ v registru



smluv v souladu s ustanovením § 5 příslušného zákona do 30 dnů od podpisu smluvních stran.
Pokud se na obsah smlouvy a její části vztahuje výjimka z povinnosti uveřejnění na základě
ustanovení § 3 zákona o registru smluv, ČHMÚ, jako povinný subjekt a účastník smluvního
vztahu, si tímto vyhrazuje právo určit rozsah znečitelnění jejího obsahu s ohledem na výjimky ze
zákona o registru smluv. Smlouvu je oprávněn zveřejnit v registru smluv j Nabvvatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, jsou srozuměny 5 jejím obsahem a na
důkaz tohoto připojují své podpisy.

29 -04- 2019 
dne _ Ve Dvoře Králové nad Labem, dne 24.4.2019
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PŘílOHA 1- SPECIFIKACE DAT A ZPŮSOB JEJICH UŽITí

I. SPECIFIKACE DAT A PRODUKTŮ

1. Předplatné 5 stabllitně a rychlostně členěných větrných růžtc (dále jen IIVR"). Nebude-Ii nabyvatelem
požadováno jinak, bude stabilitní a rychlostní členění odpovídat metodice SVMOS'97:

třída rychlosti větru rozmezí rychlosti [m's'l] třídní rychlost [m-s"]
1. slabý vítr odO do 2,5 včetně 1,7
2. mírný vítr od 2,5 do 7,5 včetně 5,0
3. silný vítr nad 7,5 11,0

třída stability vertikální teplotní gradient
y [Oe na 100 m]

1. superstabilní y < -1,6
II. stabilní '-1,6 <t < -0,7
III. izoterrnní -O, 7 <t < 0,6
IV. normální 0,6~y s 0,8
V. konvektivní i> 0,8

II. ÚČEL A ZPŮSOB UŽITí

1. Nabyvatel je oprávněn užít Data poskytnuté na základě této smlouvy pouze pro vlastní potřebu a není
oprávněn postoupit je ke komerčnímu užití třetím osobám a to ani v rámci části své podnikatelské
činnosti, která teprve vznikne.

2. Zveřejnění úplných VR v tabelární či grafické podobě v technické dokumentaci Nabyvatelem
provedených zakázek, k jejichž zpracování byla VR použita, není v rozporu s tímto ustanovením.

III. DALŠí PODMíNKY UŽITí

VR smí být uvedena v technické dokumentaci pouze se všemi náležitostmi (zejména musí být uveden
zpracovatel VR, jméno a souřadnice místa, pro které byla spočtena, období výpočtu, výška nad zemř,
ve které je platná, model použitý k jejímu výpočtu a jméno Nabyvatele, pro něhož byla zpracovrna)1
Nabyvatel není oprávněn prodávat Data a Produkty poskytnuté na základě této smlouvy jiným
subjektům za účelem vlastního obohacení.



Pt{(LOHA 2 - vvtfSLENf CENY POSKYTNUTÝCH DAT 

I. VYČíSLENf CENY DAT

1. Cena podle typů Dat a Produktů: 5 x 6 200 Kč

2. Cena služeb: O Kč

3. Celková cena poskytovaných Dat a Produktů a Služeb:31 OOOt-Kč

II. SLEVA

1. 20%

Na předplatné 5 VR se vztahuje sleva 20 %)

Na předplatné 10 VR se vztahuje sleva 25 %.

Souhrnná cena Dat poskytovaných touto smlouvou činí po slevě 24800 Kč.


