
Číslo smlouvy: 2000ı27ı2016 
(koncový uzfvareıı - aktualizace 1. 1.2020 

D - Licenční smlouva 
(uııwbnă db §23588 názıı. záızøna 6. aa/2012 Sb., aùčürıaký čfikflflflo 

DODATEK Č. 2 

LICENČNÍ SMLOUVA 
NA užívÁní DAT A PRODUKTŮ ČHMÚ PRO KONCOVÉ UŽIVATELE 

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

Článek I. 
Smluvní strany 

Český hydrometeorologický ústav 
Sídlo: Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 
IČ: 00020699, DIČ: CZ00020699 
Číslo bankovního účtu:  
(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) 
Statutární orgán:  ředitel ČHMÚ 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: I

(dále jen "Poskytovatel1 ") 

a 

OTE, a.s. 
Sídlo: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín 
IČ: 26463318, DIČ: CZ26463318, v
Číslo bankovního účtu: 
Statutární orgán: předseda představenstva 

, místopředseda představenstva 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

(dále jen ıı Nabyvatel) 

Článek II. 
Předmět dodatku 

Smluvní strany uzavřely dne 23.6.2016 Licenční smlouvu na užívání dat a produktů ČHMÚ 
č. 2000/27/2016, ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je poskytování ve Smlouvě specìfikovaných 
Dat, Produktů a souvisejících Služeb ze strany Poskytovatele ve prospěch Nabyvatele za podmínek 
Smlouvou stanovených (dále jen IISmlouva"). 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2. 
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Číslo smlouvy: 2000/27/2016 
(koncový užfvateí) - aktualizace 1. 1.2020 

D - Licenční smlouva 
(uzavřená dle §2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

Smluvní strany se dohodly, že dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku se: 

1) Nahrazuje Příloha Č. 2 Licenční smlouvy novou Přílohou č. 2, a to v následujícím znění: 

PŘÍLOHA 2 WČÍSLENÍ CENY POSKYTNUTÝCH DAT A PRODUKTŮ A CENY SLUŽEB 

ı. VYČÍSLENÍ CENY DAT A PRODUKTŮ A SLUŽEB 

1. Denní cena platná pro období od nabytí účinnosti tohoto dodatku do 30.6.2022 podle 
typů Dat a Produktů 3.477,-Kč 

2. 

a. 

b. 

c. 

d. 

Cena za poskytování dat (data průměrné denní teploty vzduchu za předešlý 
den pro definované regiony objednatelem) dle Přílohy 1 části I. bodu 1.a. 
(elektro_99_rrrr_mm_dd (db a xml) je 600,- Kč za 1 den. 

Cena za poskytování dat (data průměrné denní teploty vzduchu za předešlý 
den pro definované regiony do výšky 700 m n.m.) dle Přílohy 1 části I. bodu 
1.b. (plyn_99_rrrr_mm_dd (dbf a xml) je 600,- Kč za 1 den. 

Cena za poskytování dat (před pověd' průměrné denní teploty vzduchu na 
aktuální a 1. až 7. den) dle Přílohy 1 části I. bodu 1.c. 
(predikce_00_rrrr_mm_dd (db a xml) je 1.800,- Kč za 1 den. 

Cena za poskytování da (data průměrné denní teploty vzduchu pro aktuální 
den pro definované regiony do výšky 700 m n.m.) dle Přílohy 1 části I. bodu 
1.d. (plyn_01_rrrr_mm_dd (dbf a xml) je 477,- Kč za 1 den. 

Cena za služby spojené S předáváním produI‹tü a dat Poskytovatelé (ftp schránka) pro 
období od nabytí účinnosti tohoto dodatku do 30.6.2022 činí 6.111,- Kč. Fakturace 
bude provedena na konci období platnosti dodatku smlouvy. 

3. Souhrnná roční cena Dat a Produl‹tů a Služeb poskytovaných dle Přílohy 2 části I. bodů 
1.a. ı 1.d. činí. 

v období od nabytí účinnosti 
tohoto dodatku do 31.12.2020 

podle počtu dnů od nabytí účinnosti 
tohoto dodatku do konce roku 2020 

V období 1.1.2021 - 31.12.2021 

v období 1.1.2022 - 30.6.2022 

1.269.105,-Kč 

629337,-Kč 

Článek III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1.2. 

Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změny. 

Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly a prohlašují, že ceny 
určené v rámci dodatku Č. 1 Smlouvy pro období do 30.6.2020 budou aplikovány na 
plnění Poskytovatele až do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku. 

3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon O zvláštních 
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Číslo smlouvy: 2000/27/2016 
(koncový użivatd) - aktualizace 1. 1.2020 

D - Licenční smlouva 

Český 
hydrometeorølogícký 
ústav 

4. 

5. 

6. 

7. 

podmínkách účinnosti některých smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv) 
způsobem dle ustanovení § 5 zákona O registru smluv. 

ČHMÚ je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon 
O registru smluv) a obsah smluvního vztahu ČHMÚ zveřejní v zákonné lhůtě v registru 
smluv, pokud se neuplatní výjimka podle § 3  zákona O registru smluv. 

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních, každý S platností originálu, 
Z nichž každá strana obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku. 

ČHMÚ osobní údaje subjektu údajů ze smluvního vztahu zpracovává v souladu se 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů při použití Nařízení 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, nebo-li 
GDPR). Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů se nachází na stránkách 
správce www.chmi.cz. 

ČHMÚ je povinným subjektem podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti a o změně souvisej cích zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly, jsou srozuměné 
S jeho obsahem a na důkaz tohoto připojuji své podpisy. 

Poskytovatel Nabyvatel 

V Praze dne
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