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Poskytovatel na zilk!adě této nevýhradní !.iceni::ní smlouvy na phi'(jp!atné stabilitnif a rychlo tni?
Neněných větrných růi«: (dMe jf.'fl "Smlouva") poskytne oprávnění uHt. v'{sledky zpracovaných dat (c ále
jen "Data"i, které si na lékladě t-eto Smlouvy i» úplatu objednává NabV\filt~~1 ~ jeJichž $pedfik~c ~ a

rozsah, lpllsob uliti .je vyrm~n:n v té.to Smki;.Jvé.

1. Nabyv(;td n~ základě této Smlouvy objednávéÍ od Poskytovatele dodáni zpr;;lcov~ných Dat li': 

stabiHtně čJ rychlostn~ členěné vBtrné rÚl.ice (dále )f.m "Vr'n,
2. Data, které obdrŽ{ na l~4kl<:1d{í. této Smlouvy od Poskytovatele Nabvvat~':IJ mohou být užity ze

:_,tr3ny N:abyvateie pouv~ jako sout!hti phloh ó podk!adú pro V'fPOó,y rozptylových stUGÍl či
obdobných l.naleckých posi.ldk(l, které Ni'lbyv"~t:(;'a za použiti Dat bude Vytvářf~t.

.3, Výsledky zpracovanýc.h dat, které JSou pi'edm~h8m této Smlouvy, nemohou b'ít předmět .m

samostatného prodeje ze strany Nabyv~t8k~, pokud se nevtt<!huJi k účelu dle odst. 2. ten

článku,

/>. •• , ',..... , ln' ,. ,. d x ' L' I . .. '! ('" ,'-l. l~a VySlC'uKy lprat:OV<lnyc~1 oar, ktere IS01.l pfe. métern teto .)rr)lOUVY, se v:rt"H'lUj~ zar:ony .es.e

repubHky, zejména zákon č; Č. 121/2000 Sb" autorský zákon a zákon i: 89i20:1.2 s: "
občanský zákoník.

lil, CENA, PtATHH\lí PODMiNKY, DODÁNi'

1. Nabyvatel Sš na zák!<H1ě této Smlouvy obiednal zpracování S Vf{ za srn!uvni CNlU; která e
stanovená niil celkovou částku ve výši 31000," Kč, a z důvodů poskytnuté mnohtevní slevy ?D ~.í)

uhradí Nabyvate; cenu pouze v částce 24 Bm,' Ke {sbv,!: dvacet čtyři tisk: osm $ea' Kn.
2. Nárok na dodáni Dat v;wlké Nalry'l/ateH až po úplném l.aplacení sm!uvni ceny dk: odst. :1. toho. }

článku a to na zakladč faktury se splatnost!' 30 {in! od jeJiho doručem.

3. V přlpadé prodk:ni úhrady celkové smluvní cenv po Y'1Ji ;,platno5ti le :;.trany N<lbyvatele j.
oprávněn PD~,kyt.ovatf~; od téw Smlouvy odsteupit bez udání dúvodu a to i tehdy, pokud hYir
uhrazena pClI.w'·; Její {úst.

N\'lbyvat.el obdrží Dala na zť.'iki;1ciě pisemné (.~bj~~dnávl<'{> kterou múle Nabyvati:i zas!:· [

l prostřednictvím e·maih! a ze kt{~r'é budť' úejmé, že M~ Jedná o dnU plněni z této Smlouvy.

4.

Ut;t při :;.plnéní podmínek odst. 2 tohoto čl,4nku.

6, Pokud n~~hud~~ cen~ za poskytovaná Data uhrazená v plném rorsahu, nenníká Nabyvateli n'

poskytnuti Dat nárok na ókladě písemné ebjednávkv, pokud bt..ide vvž~dovat pouze dflči plněn
t. celkového předplatného. V opa{ném pNpi'\dé, uhradi-H Nahyviltd celkovou cenu dle odst, .
tohoto článku a neuplatní nárok na p05kv~nutí Dat, nevwiká j){)skytov<íteH povinnost vrátl
částKt; již i.rhrazenou, pokud se sm\uvní strany nedohodnou jinak.



7, Poskytovat{~! dodá Nabyvateli Data z K<iždé clil':! objednávky způsobem: zostáotm p ,:!S 

www.ulorto.chmi.c». Způsob dod~~n~ Lle běhern trvání této SrnloO\/y na zakbdě žádo ti
Nahyv3tele změniL

8. V případě nepř~vzetí předmětu Srnlol.;v'Y ze strany Nabyvatele. nebude již pr\'!dmi't Sn:!ou 'Y

opakovaně doručován ze strany Poskvt<w<j\'el~~, pokud sí o něJ Nabyvat{:.í nezažádá, ~\ sděle )i
o nepřevzetl není l<.i!OÚHH§ povinnosti oznámení Nabyv:i~telí. DMe nepřevzetí pfedmětu Smlotr V

nezakléd,i právo Nabyvatl.~ll požadovat po Poskytov,ne!i vr~kenf ji2 uhmwné celkové tenv ti e

odst. :l. tohoto článku této Srnlouvy.

rv. OStATNf UJEDNÁNí

.. 1.. Poskvtovatel je o}H';;~vněn po~;kyt()vat Dí'lta na zákl.ildě této Smlouvy do úplného vvčerpá í
nároku pi'edp!atného, H'\élxírnálně všú; po dobu 35:'> dne, ode dne ni.~bvtf Ú(~jnnosti srrdoi.!v'j cli ~

č!,lnK;.J V. cest. :1}. Nevvó,:~rf.lané pi'edplatné propad;fl,

J, Pokud N<.~bvvate! ph nakládáni s D~jtv por-uši ustanovení této Sn'íouvy. berf? tímto na vědomi, .~..

Poskytov~tdi vzniká nárok po'fi.'ldo\l~t po Nabyvateli úhradu vzniklé škcdv a YVd;i1l i
bezdůvodného obohacení., které tímto jednán[jT> vmik~o.

3. Poskytov*t'el n{->.ne~;e jakolJkoHv odpovědnost za pOUlíti Dat, které b",jdo;J ze strany Nabyvatel
a třetích osob užity, zpr<''KOVi!ny) n~pfGdukfwány a r07.šiřQvánV ,) to jakýmkoliv zpúsober
a formou i.'l n~~l.odpovíd~ za vznk10u škodu, n~1 kterou St~ Nabyvatel a třetí osoby mohOt
dovolávat ve Vlt.i~hu k př;~drnětu Smlouvy a to i v pri'pBdě, pokud k užiti jim OVl dán souhlas.

V, PLATNOSTA Ú(:INNOST SMLOUVY

J.. Tato sm!ť.HN~ nabÝ'J{J p!at:n\)$t~ dnen: podpisu smluvních ~tftln a .5 účínnostl, která nastává a'
uveř'ejněnirn v regi.st.ru smluv na základe 1ál<:on<1 Č. 340í2015 Sb" lákon o l.viáštnícll pOdminkád
údnnosf rú?ktf.'r~Th smluv a e n:gistru smluv {zákon Q registru smluv} zp(Jsobl?rn dle ustanovení

§ S odst. 1., kde je Ó-l1\..-H) POVki!l'im subjektem ve smyslu u$\',moveni § 2. odst. 1 pí5f1:. c).

2. V případě, že NabyvčJti ..>! m~",íhn·H.:li sjednanou cenu Z~ poskytnutá D,3ta. podk~ í;;{Jnku liL údsU.
Smlouva tirnto Zaniká.

3. lato Smlouva. trvá po dobu sjednaného p!~€dplatného, bez, možností výpovědi.

L Tato $rn!(!uv,~ je uravfena ve dvou vyhotoveních s platností orlgĚnálu, po jednom stejnopise pro
každou ze srnluvnich stran,

;Z. Nedílnou $(.wcásti Smlouvy jsou přHohy:

" PŘfLOHA 1 " SPECIFiKACE DAT /\ ZP()SOBlJ JEllCH UŽITI

3.. Srnluvni strany berou na včdomí, Je ČHNHJ je bez ohledu rw rozhodné právo smh)uV'( POV1ť'ln'{ffl

subi{'ktť'rn \}(~ smyshJ § 2. odst. 1 zákona (;.. 340/2015 Sb. o registru smluv {dálť .len "Zákon o



i'> ;·t 'I). '''''A <' 'I . ,- . ' .• " ~O"\I:" 'J"r' ·J<,-J~.k·' ~"·ri.". '''';::''1"'\;.,,, 7<, <:l-y"". i"u~,,!': ,. "gi.,t1'L..g,s,ru tO ''-'Hl .. ,fO OU"{j a j(~ll ;'.I".l.,~·, Id <..l"'.l*,. y "',.! ..H",; z"{'.,t'ih'~::1cc: ~ ,,,,<oy ',dUV!,,i '! ,f ..•. )" j

smluv \J snuladu s u$tanov~:nim ff S pfis!u:~ného l.ákoni.i do 30 dm; od pOdpisu smiuvnkh str:ar .
Pokud s.t: na obs;:JÍ') smlouvy Cl její čést! vztahuje výj,mki3 z povirmo,<;U uvei\~jněnf n:il zi~kli1d',
w;tanoveni § .3 zákonď Cf regi;;tru smluv, Ó-lt",'1Ú, jsko povinrl'í subjekt a !lčastnfk srrduvnih
vztahu, si tímto vyhrazuje právo určit n:ns<šh zi'le{iteinéní jejfhG ob"ahti s ohledem na v'1jimkv i. . 
n.íkom: o registru smluv. SmÍ(H./Vl,! je oprávněn l.veřejnit v registru smluv i Nahyv;,~teL

,'~, Smimrni stC<lr:y prohia,Suji, že si tuto SmkHJVU přečetly, jsou srozuměny:; jejírn obsahem a nt
d(!l{<íz tohoto phpo./ujf své podpisy.

----
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PŘíLOHA 1 .'" SPEtlflKACE DAT .A Zpt)S{)U JEjiCH UŽITí

L SPECJrIKACE DAT A PEOOUKTŮ

1. Předpiatné S stabi!itně a rychlostn~ členěných vétrných ddk.: (dále jen )/R"), Nebud~ .. li nabyv' telen:
požadováno jinak, bt,de stabHitni a ryrh!ostni členění odpovídat metodic{~ SYť'",10S'97:

n. ÚČEt A lPŮSm~ UlITí

:L Nabvvat,~í Je oprávněn užit Dilt~posxvtnuté na lá!dJdé této srnlouvy pouze pro vlastni potřebu a nť:ní
oprávněn postoupít je ke komertnimu Ulití třetím osobám a ro ~ni v rárncí části své podnikat Jske
é:ínnosU, kt~~r~i tť.>prve vznikne <

1.. Zveřejnění úplných VR v t;:,belárni čí grafické podobě v technické dokument('ld Nabyvat ~ern
proveder:ýc:h zaká2ek, k }elíchlzpr<'lcování byla vn použita, není v rozporu s tímto ust~movť~rún.

HL Of\lŠí POl)f.",1fNKY UŽITí

VR srnf být uVť.~den<'l v techrdcké dokurnenti.:lct pouze se. všerni nák)litostmi (le.iména musf být uV'>fh~n
zpracoveteí VH, jméno a SO;.if'.'H1nice místa, pro které bvj~ spočtena, období výpočtu., výška nad z ~mi,
ve které je platná, lTlode1 PO~Ž!t'{ k jeFmu výpočtu a jméno Nabyv<štek~, pro něhoi: byla zpracovs ť-Ia),
Nab'f-.ratel není oprávnén prod<Ív;;t Data a Pmdukty pos;kytnuté na z;!tktadě této smlouvv ]1 Tfm
:;ubi(~ki'úm za Ú;~(~!~rn via~;tnih{) obohac~;nL

PŘíLOHA 2 .. ··· WČíSLfNí CENY POSK'riNU!ÝCH DAT

L \/VČfSLENf CENY [l}~r

2. Cena služeb: O Kč

. : ,'. .' ',..!~



SLEVA

L No PŤf?dpfaf:né .S vn Si! vztahuje slevo 20 .%.
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