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Cesky hydrometeorologicky ustav 
Na Sabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 

ICO: 00020699 
c. u. 54132041/0110

DIC: CZ00020699 
Ceska narodnf banka 

(platce DPH, avsak pri vykonu cinnosti die VI. narizenf c. 96/1953 Sb. neni osobou povinnou 

k dani podle ust. § 5 odst. 3 zak. c. 235/2004 Sb., o DPH) 

Statutarnf organ: 

Cfslo smlouvy: 5120/02/2019 

Typ C 

Kontaktnf osoba: 
Kontaktnf osoba ve vecech technickych: 

Mgr. Mark Rieder, reditel 
xxxx 
xxxx 

(dale jen ,,Poskytovatel a tez i ,,CHMU") 

a 

Ceska zemedelska univerzita V Praze 

Kamycka 129, 165 00 Praha -
Suchdol 
ICO: 60460709 

C.u. 500022222/0800

Statutarnf organ: 

Kontaktnf osoba: 

DIC: CZ60460709 

Vedeny: Ceska sporitelna, a.s. Prof. 

Ing. Petr Sklenicka, CSc., rektor 

xxxx

(dale jen "Nabyvatel") 

(spolecne dale take jako ,,smluvnf strany") 

I. PREDMET SMLOUVY

Poskytovatel na zaklade teto Licencnf smlouvy (dale jen ,,Smlouva") poskytuje Nabyvateli
nevyhradnf a neprevoditelne pravo a (Licenci) k Produktum a Sluzbam CHMU (nenf-li stanovene
jinak ,,Produkty CHMU") k ucelu a ve znenf Prfloh teto Smlouvy.

II. PODMINKY UZITI

1. Nabyvatel je opravnen pravo vyuzft pouze jako koncovy uzivatel pro cinnosti v ramci a po

dobu sveho vysokoskolskeho studia ci realizace vedecke, odborne nebo vyzkumne prace,

dale je opravnen Produkty CHMU zpracovavat, zahrnovat do obsahu prfloh, podkladu

zaverecnych pracf (semestralnf, bakalarska, diplomova, rigor6znf, doktorandska), dale pro

ucely habilitacnfho rfzenf, mimo jine i pro vypocty a podklady odbornych knih a studif,

znaleckych posudku, popularizacnfch clanku a grantovych zprav, ci je kopfrovat a vytvaret



Licenčni smlouva
(uzavřená podle ustanovení § 2 358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn. pozd. před.}

Číslo smlouvy: 5120/02/2019

z nich odvozené Díla s časovým omezením, vztahující se pouze ke splnění účelu tohoto
oprávnění jejich užití vymezené v Příloze 1, pokud nenístanoveno jinak.

2. Nabyvatel není oprávněn Produkty ČHMÚ prodávat, pronajímat, sdílet, poskytovat
sublicence, půjčovat nebo je převádět na třetí osobu, odstraňovat či zakrývat upozornění
na práva a zdroj, loga či odkazy licencí ČHMÚ, používat nad rámec účelu této Smlouvy a
realizovat s nimi záměr a účel po skončení účinnosti této Smlouvy, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak.

3. Právo k užití Produktů ČHMÚ je vázáno na podmínky této Smlouvy a její účinnosti, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak.

4. Způsoby předání a plnění poskytování Produktů a Služeb ČHMÚ je vymezeno v Příloze 1
této Smlouvy a o předání Produktů ČHMÚ je veden písemný záznam.

5. Poskytovatel právo k užití Produktů ČHMÚ poskytuje jako výhradní dodavatel na území
České republiky a Produkty a Služby ČHMÚ odpovídají odvětvovým, oborovým,
profesionálním a technickým standardům, které jsou zákonem stanovené pro obory
činností ČHMÚ podle aktuálního Opatření MŽP.

6. V případě požadavku na dodání Produktů ČHMÚ ve velkých objemech Poskytovatel
dodává pouze tzv. technické nebo homogenizované řady, které jsou odvozené
z měřených údajů a jsou modifikovány. Statické vlastnosti reálných řad jsou zachovány.
Podrobná specifikace, včetně způsobu modifikace jsou obsahem Přílohy 1.

7. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat užívání Produktů ČHMÚ v uvedených v této
Smlouvě a to ve smyslu, zdali je dodržováno autorské právo.

8. Poskytovatel je oprávněn si vyžádat od Nabyvatele výsledek jeho činnosti, tj. Dílo, ve
kterém bylo užity Produkty ČHMÚ, pokud jsou jeho nedílným obsahem a je pro daný účel
oprávnění poskytováno, pokud nenístanovené jinak.

1„. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za Produkty ČHMÚ podle této Smlouvy byla dohodou smluvních stran stanovena ve
výši 0,-Kč.

2. Cena za poskytnuté Služby ČHMÚ podle této Smlouvy byla dohodou smluvních stran
stanovena ve výši specifikované v Příloze 2 (bod 11 odst. 2) této Smlouvy jako celková cena
k úhradě a činí 502.700,-Kč, (slovy: pětsetdvatisícsedmset korun českých). Tato částka je
splatná převodem na účet Poskytovatele do 30 dní po předání Produktů ČHMÚ
uvedených v Příloze 1 této Smlouvy na základě faktury zaslané Nabyvateli a pod
příslušným variabilním symbolem.

3. Způsoby a frekvence plateb stanovené v odst. l a 2 tohoto článku jsou vymezené v Příloze

4. Datem splatnosti se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu Nabyvatele.

0, HYtä]METEOROI.OGICKP
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F Licenčni smlouva
(uzavřená podle ustanovení § 2 358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanskýzákoník, vezn. pozd. před.)

Číslo smlouvy: 5120/02/2019

5. Již uhrazená cena se v případě ukončení Smlouvy, i předčasného, nevrací, pokud není
stanovené jinak, a dále Nabyvateli nevzniká nárok na vrácení již uhrazené ceny, pokud si
plnění od Poskytovatele nepřevezme anebo jsou-li technické závady na jeho zařízeních.

6. V případě, že Nabyvatel bude v prodlení s úhradou fakturované částky, sjednávají si
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý započatý
den prodlení.

7. V případě, že tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, má se za to, že cena stanovená
za Produkty a Služby ČHMÚ je stanovená na příslušný kalendářní rok. Smluvní strany se
tímto dohodly, že Cena za Produkty a Služby ČHMÚ bude každoročně upravována na
základě faktury vystavené pronajímatelem podle roční míry inflace za předcházející
kalendářní rok, měřené indexem spotřebitelských cen podle Českého statistického úřadu.
Tato změna bude realizována o plnou výši inflace, a to po vyhlášení indexu ČSÚ, a to vždy
k 1.1. daného roku v němž byl index vyhlášen.

IV. DOBA, ZÁNIK SMLOUVY

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2021, s možností
výpovědi bez udánídůvodu.

2. Výpovědní doba je jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po
doručení výpovědi druhé smluvnístraně.

3. Smluvní strany mohou tuto Smlouvu ukončit též dohodou nebo odstoupením.

4. V případě, že se Poskytovatel ocitne v prodlení s poskytováním Produktů a Služeb ČHMU
delším než 5 dní, je Nabyvatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů, avšak
pouze za podmínky, že písemnou formou vyzve Poskytovatele k obnovení plnění.

5. V případě, že Poskytovatel neobnoví poskytování Produktů a Služeb ČHMÚ ve lhůtě delší
než 7 dní po té, co obdržel výzvu od Nabyvatele, nastávají účinky k ukončení této Smlouvy
ke dni uplynutí této Ihůty. Poskytovatel je povinen vrátit cenu za Produkty a Služby
ČHMÚ, které neposkytl.

6. Ustanovení odst. 4 neplatí, pokud k nemožnosti dodávání Produktů ČHMÚ a
k poskytování Služeb ČHMÚ nastalo za okolností nepředvídatelných a nepřekonatelných
překážek či vyšší moci podle ustanovení § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve zn. pozd. předpisů a nejedná se o krátkodobé výpadky delší než 72 hodin. Při vzniku
daných okolností Poskytovatel písemně informuje Nabyvatele s dotazem, zdali má zájem
o opožděné dodání Produktů ČHMÚ.

7. Nabyvatel může od této Smlouvy odstoupit, pokud nastane situace cit. v odst. 6 tohoto
článku a písemnou formou oznámí Poskytovateli, že na opožděné dodání Produktů a
Služeb ČHMÚ nemá zájem.

8. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy a odepřít plnění Nabyvateli, pokud
jednání Nabyvatele je v rozporu s ustanoveními této Smlouvy.

.. CEE\Cf
HYDROMETEOBOLOGICKÝ0/0/ úslAV
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Licenčni smlouva
(uzavřená podle ustanovení §2 358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn. pozd. před.)

Číslo smlouvy: 5120/02/2019
Typ C

9. Právní účinky odstoupení smluvních stran v této Smlouvě nastávají dnem doručení druhé
smluvnístraně. V případě nezastižení adresáta se má za to, že dnem doručení je oznámení
zásilky, pokud nenístanovené jinak.

10. V případě předčasného ukončení prací na projektu, nebo jeho změny v obsahu, ukončení
studia a vzniku dalších nepředvídatelných závažných překážek na straně Nabyvatele, je
oprávněn Nabyvatel na základě písemné žádosti odstoupit od této Smlouvy.

11. Pokud nastane událost ve smyslu odst. 10 tohoto článku a za podmínek kladného
vyhovění písemné žádosti ze strany Poskytovatele a nedošlo-li 1< předání Produktů ČHMÚ
a k poskytnutí Služeb ČHMÚ či jejich částí, vzniká Nabyvateli nárok na vrácení již uhrazené
ceny za nezrealizované poskytnutí Produktů a Služeb ČHM, zaniká tato Smlouva ke dni
vydání příslušného rozhodnutí o akceptaci žádosti Nabyvatele.

12. Vrácení již uhrazené ceny za nezrealizované poskytnutí Produktů a Služeb ČHMÚ bude
provedeno do 14 dní bankovním převodem.

13. Právo k užití Produktů a Služeb ČHMÚ nemůže být převedené na právní nástupce
Nabyvatele, a to nejen v České republice, ale i v rámci Evropské Unie.

14. Právo k užití Produktů a Služeb ČHMÚ nemůže být dále uplatňováno po skončení této
Smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V. OSTATNÍUSTANOVENÍ

1. ČHMÚ nenese právní odpovědnost za opožděné plnění a nevzniká mu povinnost nahradit
Nabyvateli vzniklou škodu z důvodů uvedených v odst. 6 článku IV.

2. ČHMÚ nenese žádnou právní odpovědnost Nabyvateli a třetím osobám za výsledky
použití Produktů ČHMÚ, které Nabyvatel nebo třetí osoby svým jednáním zpracují, užijí či
zkopírují, a dále rozšiřují, sdílejí pod označením a logem ČHMÚ.

3. Nabyvatel je zodpovědný za vzniklou škodu, pokud jeho jednání bude v rozporu
s ustaveními této Smlouvy a právními předpisy, které tuto oblast upravují.

4. Poskytovatel je oprávněn požadovat po Nabyvateli doplacení rozdílu ceny uvedené v ČI.
1111 odst. 1 Smlouvy (viz. Příloha č. 2, bod 11 odst. 2) a v ČI. 111 odst. 2 Smlouvy (viz. Příloha č.
2, bod 11 odst. 3) jako celkové hrazené ceny a skutečné ceny uvedené v Příloze č. 2 (bod I
odst. 1 a odst. 2), a to pokud bude jeho jednání v rozporu s ustanovením v ČI. 11 odst. 2
Smlouvy a s Přílohou č. 1 bod 11 odst. 1.

5. ČHMÚ je oprávněn požadovat po Nabyvateli i vydání bezdůvodného obohacení, pokud
mu bude prokázán majetkový prospěch s užitím Produktů ČHMÚ v souvislosti s porušením
ustanovenítéto Smlouvy.

VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

'ž Ô KýFYOROMETEOROLOGICKÝ
ÚSTAV
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Cislo smlouvy: 5120/02/2019 

Typ C 

LicenCni smlouva 
(uzavrena podle ustanoveni § 2 358 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve zn. pozd. pred.) 

l. Tato Smlouva muze byt menena pisemnymi dodatky na navrh kterekoliv ze smluvnich
stran, podepsanymi opravnenymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato Smlouva se ridi prislusnymi pravnimi predpisy, upravujid zneni, zejm. zakonem c.
89/2012 Sb., obcansky zakonfk, ve znenf pozdejsfch predpisu a zakonem c. 121/2000 Sb.,
o pravu autorskem, o pravech souvisejfdch s pravem autorskym a o zmene nekterych
zakonu (autorsky zakon), ve znenf pozdejsfch predpisu.

3. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti uverejnenim v
registru smluv na zaklade zakona c. 340/2015 Sb., zakon o zvlastnfch podmfnkach
ucinnosti nekterych smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve zneni pozdejsich
predpisu.

4. Tato Smlouva je uzavrena ve trech vyhotovenfch s platnostf originalu, jeden stejnopis pro
Poskytovatele a dva pro Nabyvatele.

5. Nedflnou soucastf smlouvy jsou prflohy:

• PRILOHA 1 - SPECIFIKACE PRODUKTU A SLUZEB A ZPUSOBU JEJICH UZITf

• PRILOHA 2 - VYCfSLENf CENY POSKYTNUTYCH SLUZEB

6. CHMU osobni udaje subjektu udaju zpracovava v souladu se zakonem c. 101/2000 Sb., o
ochrane osobnfch udaju, ve znenf pozdejsich predpisu, a s Narfzenfm Evropskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrane fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a o volnem pohybu techto udaju a o zruseni
smernice 95/46/ES (obecne narfzenf o ochrane osobnfch udaju). Blizsi informace tykajici
se zpracovanf osobnich udaju se nachazeji na strankach spravce: http://portal.chmi.cz/o
nas/ och rana-osobn i ch-uda ju.

7. Smluvnf strany prohlasuji, ze si tuto Smlouvu precetly, jsou srozumeny s jejfm obsahem a
na dukaz tohoto pripojuji sve podpisy.

Poskytovatel 

V Praze dne2-9.�

(1) 

Nabyvatel 

V Praze dne _ 
_2 1 -Ofi- Z019



Licenčni smlouva
(uzavřená podle ustanovení § 2 358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn. pozd. před.)

PŘÍLOHA 1- SPECIFIKACE PRODUKTŮ A SLUŽEB A ZPŮSOBU JEJICH UŽITÍ

1. SPECIFIKACE PRODUKTŮ

KLIMATOLOGICKÁ DATA:

Číslo smlouvy: 5120/02/2019

Denní data, stanice Lány (P1LANY01), 2 prvky: úhrn srážek SRA (mm), výška sněhové
pokrývky (cm) 63 let (1956 - 2018), 3 prvky: průměrná teplota vzduchu T (°C), průměrná
rychlost větru F (m.s-1), průměrný směr větru D10 (desítky stupňů) 34 let (1983-2018).

2. Denní data, stanice Neumětely (P1NEUM01), 5 prvků: úhrn srážek SRA (mm), výška
sněhové pokrývky (cm), průměrná teplota vzduchu TC'C), průměrná rychlost větru F (m.s-
1), průměrný směr větru D10 (desítky stupňů) 63 let (1956-2018).

3. Denní data, stanice Praha-Ruzyně (P1PRUZ01), 5 prvků: úhrn srážek SRA (mm), výška
sněhové pokrývky (cm), průměrná teplota vzduchu T («C), průměrná rychlost větru F (m.s-
1), průměrný směr větru D10 (desítky stupňů) 63 let (1956-2018).

4. Denní data, stanice Heřmanov (L2HERM01), 5 prvků: úhrn srážek SRA (mm), výška
sněhové pokrývky (cm), průměrná teplota vzduchu T (°C), průměrná rychlost větru F (m.s-
1), průměrný směr větru D10 (desítky stupňů) 8 let (2011-2018).

5. Denní data, stanice Kralovice (L2KRAL01), 5 prvků: úhrn srážek SRA (mm), výška sněhové
pokrývky (cm), průměrná teplota vzduchu T ('C), průměrná rychlost větru F (m.s-1),
průměrnýsměr větru D10 (desítky stupňů) 58 let (1961-2018).

6. Denní data, stanice Zbiroh (L2ZBIR01), 5 prvků: úhrn srážek SRA (mm), výška sněhové
pokrývky (cm), průměrná teplota vzduchu T (°C), průměrná rychlost větru F (m.s-1),
průměrný směr větru D10 (desítky stupňů) 55 let (1964-2018).

7. Denní data, stanice Smolnice (U1SMOL01), 5 prvků: úhrn srážek SRA (mm), výška sněhové
pokrývky (cm), průměrná teplota vzduchu T (°C), průměrná rychlost větru F (m.s-1),
průměrný směr větru D10 (desítky stupňů) 42 let (1977-2018).

8. Denní data, stanice Neumětely (P1NEUM01), 3 prvky: vlhkost půdy vrstva 0-10 cm HPUl
(%),vlhkost půdy vrstva 10-50 cm HPU2 (%), vlhkost půdy vrstva 50-100 cm HPU3 (%), 15
let (2004-2018).

9. Denní data, stanice Praha Libuš (P1PLIB01), 1 prvek: výpar (mm), 48 let (1971-2018).

HYDROLOGICKÁ DATA:

1. Průměrné denní průtoky Klíčavy ve stanici Lány Městečko za 48 let.

2. Průměrné denní průtoky Lánského potoka ve stanici Lány Běleč za 45 let.

3. Základní hydrologické údaje: M- denní a N- leté průtoky v pěti profilech: Klíčava nad
Prvním Luhem, První Luh ústí, Klíčava stanice Lány Městečko, Brejlský potok k cestě nad
ústím a Karlův Luh k cestě nad ústím.

4. M - denní průtoky ve dvou profilech: Klíčava nad Karlovým Luhem a Klíčava nad Brejlským
potokem.

( HSKY
HYDROMETEOROLOGICKÝos ,V
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Cislo smlouvy: 5120/02/2019 

LicenCni smlouva 
(uzavrena podle ustanovenf § 2 358 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve zn. pozd. pred.) 

II. SPECIFIKACE SLUZEB

1. Porizeni a zpracovani produktu die pozadovane specifikace.

Ill. UCEL A ZPUSOB UZITf 

Typ C

1. Produkty poskytnute na zaklade teto smlouvy budou pouzity vyhradne k pro vyzkumne
prace souvisejid s resenim projektu TITSMZP717.

2. Vedle konkretnfho ucelu, ke kteremu mohou byt Produkty uiity, je moine uvest do/sf

podrobnejsf vymezenf zpusobu uiitf Produktu nebo Sluieb no techto datech zaloienych

(napf. k rozmnoiovanf, rozsifovanf, a pod. - jednotlive obecne zpusoby uiitf df/a jsou

specifikovany v § 12 odst. 4 zak. 121/2000 Sb.).

IV. TECH NICKA SPECIFIKACE PRISTUPU

1. Data budou ulozena na Ulozto.chmi.cz ve formatu * .xlsx , odkaz s heslem bude odeslan na 
email: xxxx

2. Produkty na zaklade teto smlouvy budou poskytnuty do 14 dni po podpisu teto smlouvy.

3. Kontaktnf osoby:

a. Poskytovatele k priprave a predani Produktu a Sluzeb Nabyvateli ve vecech 
technickych je xxxx, ved. odd. meteorologie a klimatologie P-Praha, tel: 
244032503, e-mail: xxxx

b. Nabyvatele ve vecech technickych je xxx., tel.: xxxx, e-mail: xxxx



1. VYČÍSLENÍ CENY SLUŽEB - náklady na zpracování a pořízení dat

1. Cena poskytovaných Služeb ČHMÚ činí 670.266,-Kč.

11. SLEVA

1. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy bude Nabyvatelem využít na České zemědělské
univerzitě v Praze, Fakulta životního prostředí, k řešení projektu kategorie TA ČR Beta 2
TITSMZP717 s názvem „Systém krajinných úprav pro adaptaci zemědělské (lesozemědělské)
krajiny na klimatickou změnu v období 2030+" byla poskytnuta sleva 25 % (tj. 167.566,- Kč)
z částky v bodě 1.1. Přílohy 2.

2. Celková cena služeb ČHMÚ poskytovaných touto Smlouvou činí po slevě 502.700,-Kč.
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Číslo smlouvy: 5120/02/2019

A

Licenčni smlouva
(uzavřená podle ustanovení § 2358 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn. pozd. před.)

PŘÍLOHA 2 - VYČÍSLENÍCENY POSKYTNUTÝCH SLUŽEB
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