
Číslo smlouvy ČHMÚ: 2000/50/2015 

v e  I I 

DODATEK Č.1 
K LICENČNÍ SMLOUVĚ 

NA uzıvAnı DAT A PRODUKTŮ ČHMÚ PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

Český hydrometeorologický ústav 
Sídlo: Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 
IČ: 00020699, DIČ: CZ00020699 
ČÍsIO bankovního účtu: , vedeného u
(plátce DPH, avšak při výkonu Činnosti dle VI. nařízení Č. 96/1953 Sb. není osobou povinnou k dani podle ust. § 5 odst. 3 zák.Č. 
235/2004 Sb., o DPH) 

ve 
Statutární orgán: 
Osoba pověřená věcech smluvních: ředitel úseku meteorologie a 
klimatologie 

ıı dále jen Poskyto vatel " 

a 

Pardubický kraj 
Sídlo: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 
IČ: 70892822, DIČ: CZ70892822 
Číslo bankovního účtu: 
Zastoupenýz vedoucí kanceláře ředitele úřadu 

dále jen l l  Nabyvatel" 

1. Poskytovatel a Nabyvatel mají uzavřenou Licenční smlouvu na užívání dat a produktů ČHMÚ Č. 
2000/50/2015 ze dne 17. 9. 2015 (dále jen ,,Smlouva"), jejímž předmětem je poskytování ve 
Smlouvě specifikovaných Dat, Produktů a souvisejících Služeb ze strany Poskytovatele ve 
prospěch Nabyvatele za podmínek Smlouvou stanovených. 

2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na základě tohoto dodatku Č. 1 na prodloužení doby 
účinnosti Smlouvy sjednané vč l .  IV odst. 1 Smlouvy, a to o dobu vdélce 5- ti let, tj. do 
30.9.2025. 

3. Cena za poskytnuté Služby zůstává pro období uvedené v odst. 2 tohoto dodatku Č. 1 ve výši 
sjednané V ČI. III odst. 1 Smlouvy a Příloze 2 neměnná a ze strany Nabyvatele bude hrazena za 
stejných podmínek sjednaných V ČI. III Smlouvy. 

4. Smluvní strany se vzájemně dohodly na základě tohoto dodatku Č. 1 na aktualizaci kontaktů 
uvedených V Příloze 1 Smlouvy. Nové znění Přílohy 1 nahrazuje Přílohu 1 Smlouvy a je 
nedílnou součástí tohoto dodatku Č1. 
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5. V ostatním částech zůstává Smlouva V platnosti beze změn a doplnění. 

6. Č. Tento dodatek 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy dojde jeho zveřejnění 
v informačním systému registru smluv (ISRS) na základě zákona Č. 340/2015 Sb., zákon O 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 

7. Dodatek Č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech S platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

8. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu V souladu S Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob V souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené V této smlouvě, budou použity 
výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. 
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách 
Pardubického kraje

9. ČHMÚ je povinným subjektem podle zákona Č. 181/2014 Sb., O kybernetické bezpečnosti a O 

změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). 

10. Tento dodatek Č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem Č. 129/2000 Sb., 
zřízení) a byly splněné podmínky pro jeho uzavření. 

O krajích (krajské 

11. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek Č. 1 řádně přečetly, 
důkaz toho připojuji své podpisy. 

S jeho obsahem souhlasí a na 

Poskytov,ateI 
V Praze dn š.‹ł?2020 

ře

Nabyvatel 
V Pardubicích dne 

vedoucí kanceláře ředitele úřadu 
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PŘÍLOHA 1 - SPECIFIKACE DAT, PRODUKTŮ A SLUŽEB A ZPŮSOBU JEJICH užiTí 

I. SPECIFIKACE DAT A PRODUKTŮ 

1. Předpověd' počasí formou ikon pro Pardubice, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Chrudim a Svratouch 
na zítra, pozítří a popozítří, vydávaná jednou denně do 14 hodin občanského času ve 
formátu XML a obsahující pro každý den množství oblačnosti, jev, nejnižší ranní a nejvyšší 
odpolední teploty a směr a rychlost větru, označení FXCZ62 RPHK dd1030. 

ÚČEL A ZPŮSOB užiTí 
1. 

2. 

Data a produkty poskytnuté na základě této smlouvy budou použity výhradně 
k informování o stavu počasí a vývoji počasí V Pardubickém kraji, a to pouze pro vlastní 
potřebu Nabyvatele, nikoli za účelem dosažení zisku. 

Data a produkty uvedené volánku I., Přílohy 1 může Nabyvatel zveřejňovat na svých 
internetových stránkách, za dodržení podmínek licence Creative Commons BY-NC-ND 3.0 
CZ. 

III. 

3. Nabyvatel uvede na svých internetových stránkách logo poskytovatele a odkaz na 
internetové stránky poskytovatele www.chmi.cz. 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍSTUPU 

1. Poskytovatel se zavazuje zpřístupnit Nabyvateli data a informace dle ČI. I., Přílohy 1 této 
smlouvy ve stanoveném formátu a čase na FTP serveru Poskytovatele (  
Přístupové informace zůstávají beze změny. Tyto byly sděleny telefonicky na tel. Číslo: 

2. K zabezpečení bezproblémovosti přenosu da mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem jsou 
uvedeny tyto osoby: 

Za Poskytovatele: 

Dohledové centrum ČHMÚ: teI.: nepřetržitá 
služba. 

a. 

b. 

Ved. pracoviště: I

Za nabyvatele: 

Oddělení informatiky 

Referent oddělení informatiky: l
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