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Licenční smlouva 
 

Číslo smlouvy Nabyvatele: 8 7 5 4 7 / 2 0 2 0 - SŽ-GŘ- O1 5  
Číslo smlouvy Poskytovatele: 2 1 1 / 2 0 2 0  
 
uzavřená podle ustanovení § 2 358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve zn. pozd. před. (dále jen „Občanský zákoník“ )  
 
Nabyvatel:  Správa železnic, státní organizace 

zapsaná v obchodním  rej stříku vedeném Městským soudem 
v Praze pod sp. zn. A 48384 

    Praha 1 -  Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
    IČ 70994234, DIČ CZ70994234 

zastoupená Ing. Marcelou Pernicovou, náměstkyní GŘ pro 
provozuschopnost  dráhy 

 
 
Poskytovate l:  Český hydrometeorologický ústav  
    Praha 4, Na Šabatce 2050/ 17, PSČ 143 06  
                      IČ 00020699, DIČ CZ00020699 

Bankovní spojení:   
Číslo účtu:  
Statutární orgán Mgr. Mark Rieder, ředitel Českého 
hydrom eteorologického ústavu 
zastoupen Mgr. Liborem Černikovským, ředitelem úseku m eteorologie 
a klim atologie 
kontaktní osoba:   
 

    (dále též jako „ČHMÚ“) 
 
(Nabyvatel a Poskytovatel společně dále jen  „Sm luvní st rany“  a každý z nich též jen 
„Sm luvní st rana “ )  

I .  PŘEDMĚT SMLOUVY 

Poskytovatel na základě této Licenční smlouvy (dále jen „Sm louva “ )  
poskytuje Nabyvateli nevýhradní a nepřevoditelné právo (Licenci) k Produktům 
a Službám ČHMÚ (není- li stanoveno j inak „Produkty ČHMÚ“) k účelu a ve 
znění této sm louvy.  

I I .  ÚČEL A ZPŮSOB UŽITÍ 

1. Produkty poskytnuté na základě této smlouvy budou použity výhradně 
pro interní potřeby Nabyvatele pro zajištění bezpečnosti a plynulosti 
provozu, předcházení a případně efektivnější odstraňování následků 
mimořádných událostí na železniční dopravní cestě. 
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I I I .  PODMÍ NKY UŽI TÍ  

1. Nabyvatel je oprávněn právo využít pouze jako koncový uživate l 
k realizaci své interní činnosti, dále je oprávněn Produkty ČHMÚ 
zpracovávat, zahrnovat do obsahu příloh, podkladů, studií, výpočtů či 
znaleckých posudků, či je kopírovat a vytvářet z nich odvozená Díla 
a to bez časového omezení, pokud není stanoveno j inak.  

2. Nabyvatel není oprávněn Produkty ČHMÚ prodávat, pronajímat, 
poskytovat  podlicence, půjčovat nebo je převádět na třetí osobu, 
odstraňovat či zakrývat upozornění na práva a zdroj, loga či odkazy 
licencí ČHMÚ, pokud se Sm luvní st rany nedohodnou j inak.  

3. Právo k užit í Produktů ČHMÚ j e vázáno na podm ínky stanovené v t éto 
smlouvě a j ej í účinnost,  pokud se Sm luvní st rany nedohodnou j inak.  

4. Způsoby předání a plnění poskytování Produktů a Služeb ČHMÚ j sou 
vym ezeny v Příloze 1 této sm louvy a o předávání Produktů ČHMÚ j sou 
vedeny písem né záznam y. 

5. Poskytovatel právo k užit í 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. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat užívání Produktů 
ČHMÚ uvedených v této Smlouvě a to ve smyslu, zdali je dodržováno 
autorské právo. Výkon kont roly ze st rany Poskytovatele však nesm í m ít  
zjevně obstrukční charakter či být v rozporu s dobrým i m ravy. 

I V. CENA A PLATEBNÍ  PODMÍ NKY 

1. Nabyvatel se zavazuje plat it  za poskytovaná Data a Produkty ČHMÚ  částku 
stanovenou v Příloze 2 v základní výši 583.164,-  Kč 
( slovy:  pětsetosmdesáttřitisícstošedesátčtyři Kč) ročně. Dojde- li k převzetí 
produktů, které nejsou dodávány pravidelně a které tak nejsou zahrnuty 
v základní částce, určí se jejich cena dle příslušných ustanovení Přílohy 2. 
Platí však, že celková cena za Data a Produkty ČHMÚ po celou dobu t rvání 
této Sm louvy v souhrnu s dodatečně realizovaným i službami či dodanými 
produkty nesmí překročit částku 10.989.000,-  Kč ( slovy:  
desetmilionůdevětsetosmdesátdevěttisíc Kč), která představuje hranici 
nadlimitní sektorové veřejné zakázky dle § 25 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení 
s § 158 odst . 1 téhož zákona, j ako i s § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 172/2016 
Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Úhrada částky podle IV. 1 bude prováděna čtvrtletně na základě faktury 
vystavené Poskytovatelem  vždy k poslednímu dni daného čtvrtletí po 
vzájem ném  odsouhlasení akceptačního protokolu. 

3. Všechny platby budou prováděny bezhotovostně převodem na účet 
Poskytovatele uvedený v záhlaví této sm louvy, pod variabilním  sym bolem , 
jímž bude číslo smlouvy Poskytovatele. Splatnost  faktury činí třicet dnů od 
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doručení faktury Nabyvateli. Datem  splatnost i se rozum í den odepsání 
finančních prostředků z účtu Nabyvatele. Vystavená faktura musí splňovat 
veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, jinak je Nabyvatel oprávněn ji vrátit k přepracování. 
Lhůta splatnosti pak běží nově od počátku, a to okamžikem doručení 
bezvadné faktury. 

4. Nabyvateli nevzniká nárok na vrácení j iž uhrazené ceny, pokud neposkytuje 
součinnost k jeho převzetí od Poskytovatele anebo j sou- li technické závady 
prokazatelně na jeho zařízeních. 

5. 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.  

6. V případě, že Poskytovatel bude v prodlení s dodáním produktů, jež jsou 
předmětem této smlouvy, delším než 72 hodin, sjednávaj í si sm luvní st rany 
pokutu ve výši 200,-  Kč za každý započatý den prodlení, avšak za podm ínky 
splnění odstavce 3 čl. V. Prodlením se pro vyloučení pochybností rozumí i to, 
není- li plnění ze strany Poskytovatele dodáno v řádné kvalitě, Nabyvatel jej 
z toho důvodu odmítne a Poskytovatel nesjedná do 72 hodin nápravu, 
kterou Nabyvatel akceptuje. 

 

V. TECHNI CKÁ SPECI FI KACE PŘÍSTUPU 

1. Poskytovatel se zavazuje předávat Nabyvateli data a inform ace dle 
čl. I., Přílohy 1 této smlouvy ve stanoveném formátu a čase na FTP 
serveru Nabyvatele. Přístupové informace budou sděleny telefonicky na 
tel. číslo:    po podepsání sm louvy.  

2. Dále bude poskytovatel zasílat  data na níže uvedené e-m ailové adresy 
Nabyvatele a to:  

a. Veškeré produkty  dle specifikace produktů viz. příloha č. 1 
Specifikace produktů a služeb na e-m ailovou adresu:   
      . 

b. A dále ještě samostatně pouze Výst ražné inform ace SI VS 
viz. příloha č. 1 Specifikace produktů a služeb na e-m ailovou 
adresu:     .  

3. K zabezpečení bezproblémovosti přenosu dat  m ezi Poskytovatelem  
a Nabyvatelem  j sou uvedeny tyto osoby:  

a. Za Poskytovatele:  

Dohledové centrum ČHMÚ:   
   , nepřetržitá služba. 

ved. odd. provozu informačních technologií,     ,  
tel.:   , e-m ail:     

b. Za nabyvatele:  

Pro přenos dat na FTP nabyvatele: Odbor řízení provozu 
O11, odd. podpory řízení provozu 

 e-m ail:   , tel.:    
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 Pro ostatní datové přenosy: Odbor provozuschopnost i O15, 
odd. životního prostředí 

 e-m ail:   , tel.:   

4. Pokud nebyly m eteorologická data a inform ace Poskytovatelem  dodány 
v řádném termínu a v řádné kvalitě podle této Smlouvy, nahlásí 
Nabyvatel tuto skutečnost neprodleně telefonicky na dohledové 
centrum Poskytovatele a současně na e-m ailové adresy:   
   . Nárok Nabyvatele na zaplacení sm luvní pokuty 
vzniká v souladu s čl. IV odst. 6 této Smlouvy. 

VI . DOBA, ZÁNI K SMLOUVY 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu dvou let .  
V prvním roce trvání Smlouvy může tato být vypovězena pouze na 
základě důvodů, které z ní vyplývaj í, nebo v souladu s Občanským 
zákoníkem . V druhém roce trvání může být Smlouva vypovězena i bez 
udání důvodů.   

2. Výpovědní doba činí dva měsíce,  bez ohledu na to, j edná- li se o první 
nebo druhý rok t rvání Sm louvy. Počíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

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 ČHMÚ delším než 3 dny, je Nabyvatel oprávněn 
odstoupit  od Sm louvy bez udání důvodů, avšak pouze za podmínky, že 
písem nou form ou vyzve Poskytovatele k obnovení plnění. Nárok na 
zaplacení mezitím vzniknuvší smluvní pokuty tím není nijak dotčen. 

5. V případě, že Poskytovatel neobnoví poskytování Produktů a Služeb 
ČHMÚ ve lhůtě delší než 7 dnů poté, co obdržel výzvu od Nabyvatele, 
nastávají účinky  ukončení této Smlouvy ke dni uplynutí této lhůty.  
Poskytovatel je povinen vrátit cenu za Produkty a Služby ČHMÚ, které 
neposkyt l.  

6. Ustanovení odst . 4 tohoto článku Smlouvy neplat í, pokud k nem ožnost i 
dodávání Produktů ČHMÚ a  poskytování Služeb ČHMÚ došlo za 
nepředvídatelných okolnost í a nepřekonatelných překážek,  které však 
nevznikly z Poskytovatelových osobních poměrů či v době, kdy byl již 
se splněním závazku v prodlení či vyšší m oci podle ustanovení § 2913 
odst . 1 a 2 Občanského zákoníku, ve zn. pozd. předpisů. Právo na 
odstoupení od smlouvy dle předchozí věty tedy nevzniká, j edná- li se 
o krátkodobé výpadky kratší než 72 hodin. Při vzniku daných okolností 
Poskytovatel bezodkladně, jinak nejpozději do 24 hodin, písemně 
inform uje Nabyvatele; a zároveň s t ím  vznese dotaz, zdali m á 
Nabyvatel nadále zájem o opožděné dodání Produktů ČHMÚ. Není- li 
plnění, o kterém Nabyvatel prohlásí, že na něm má zájem, 
Poskytovatelem řádně poskytnuto po uplynutí 72 hodin, vzniká 
Nabyvateli nárok na smluvní pokutu dle čl. IV odst. 6 této Smlouvy 
v plném  rozsahu. 



  

 
 

5 / 1 0     
 

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

8. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy a odepřít plnění 
Nabyvateli, pokud je j ednání Nabyvatele ve vztahu k čl. I I  odst .  1, 
čl. I I I  nebo čl. IV této sm louvy v rozporu s tam též ujednaným i 
povinnostm i Smluvních st ran. 

9. Právní účinky odstoupení Smluvních st ran v této Smlouvě nastávají 
dnem doručení druhé Sm luvní straně. V případě nezastižení adresáta 
se má za to, že dnem doručení je oznámení zásilky, pokud není 
stanoveno j inak. 

10. Vrácení j iž uhrazené částky za nezrealizované poskytnutí Produktů 
a Služeb ČHMÚ bude provedeno do 14 dní bankovním převodem. 

11. Právo k užití Produktů a Služeb ČHMÚ nemůže být převedeno na právní 
nástupce Nabyvatele, a to nej en v České republice, ale i v rám ci 
Evropské Unie.  

VI I .  OSTATNÍ  USTANOVENÍ  

1. ČHMÚ nenese žádnou právní odpovědnost vůči Nabyvateli a třetím 
osobám  za výsledky použit í Produktů ČHMÚ, které Nabyvatel nebo 
třetí osoby svým jednáním zpracují, užijí či zkopírují, a dále rozšiřují, 
sdílejí pod označením a logem ČHMÚ,  ledaže by byl takto prvotně 
poskytnutý Produkt ČHMÚ sám o sobě chybný, zkreslený, nepřesný či 
j inak vadný. 

2. Nabyvatel je zodpovědný za vzniklou škodu, pokud jeho jednání bude 
v rozporu s ustavením i této Sm louvy, zejm. ve smyslu čl. II odst. I.  
Obě Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škodu vzniklou 
v důsledku poručení obecně závazných právních přepisů.  

3. ČHMÚ je oprávněn požadovat po Nabyvateli i vydání bezdůvodného 
obohacení, pokud m u bude prokázán neoprávněný m ajetkový 
prospěch užit ím  Produktů ČHMÚ v důsledku porušení čl. II odst. 1 
nebo čl. III této Sm louvy.  

VI I I .  ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

1. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky a to na 
návrh kterékoliv ze sm luvních st ran. 

2. Tato Smlouva se řídí příslušnými právními předpisy zejm . Občanským  
zákoníkem  a zákonem č. 121/ 2000 Sb., o právu autorském , o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon) . 

3. Tato Sm louva nabývá platnost i dnem  podpisu sm luvních st ran 
a účinnosti uveřejněním v registru smluv na základě zákona 
č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
sm luv a o regist ru sm luv (zákon o regist ru sm luv) . 

4. Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, 
zdánlivým či neúčinným, nebude to mít za následek neplatnost, 
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zdánlivost  či neúčinnost této Smlouvy jako celku ani jiných jejích 
ustanovení, pokud je takovéto neplatné, zdánlivé či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
neplatné, zdánlivé či neúčinné ustanovení nahradit novým platným či 
účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji 
odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení Smlouvy. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podm ínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), 
a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této 
Sm louvy. 

6. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru sm luv 
zajišťuje obvykle Nabyvatel.  Nebude- li tato Sm louva zaslána 
k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není 
žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Sm luvní 
straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout  m ohla. 

7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti 
uvedené v této Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu 
následuj ícího odstavce této Sm louvy, nepovažuj í za obchodní tajem ství 
ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní 
tajem ství“ ) , a že se nejedná ani o inform ace, které nem ohou být  
v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

8. Jest liže Sm luvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu 
Smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy 
v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, 
pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna 
způsobem  odporuj ícím  ZRS, a to bez ohledu na to, která ze st ran 
Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá 
Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením  
této Sm louvy, nebude Nabyvatel j ako s obchodním  tajem stvím  
nakládat  a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 
předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Sm luvní 
st rany Nabyvateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí 
Sm louvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je 
vym ezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se 
neprodleně písemně sdělit Nabyvateli skutečnost, že takto označené 
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

9. Osoby uzavíraj ící tuto Sm louvu za Sm luvní st rany souhlasí 
s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této 
Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen 
na dobu neurčitou. 

10. ČHMÚ osobní údaje subjektu údajů ze sm luvního 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 
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údajů, neboli GDPR) . Bližší inform ace týkaj ící se zpracování osobních 
údajů se nachází na stránkách správce www.chm i.cz. 

 
11. Tato Sm louva j e vyhotovena ve třech stejnopisech s platnost í originálu, 

z nichž jedno (1)  obdrží Poskytovatel a j edno (2)  Nabyvatel.   
 

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: 
 PŘÍLOHA 1 -  SPECIFIKACE PRODUKTŮ A SLUŽEB  

 PŘÍLOHA 2 -  VYČÍSLENÍ CENY POSKYTNUTÝCH 
PRODUKTŮ A CENY SLUŽEB 

 

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

 
 

Za Nabyvatele:       Za Poskytovatele:  

16. 12. 2020      17. 12. 2020 

podepsáno elekt ronicky     podepsáno elekt ronicky   

I ng. Marcela Pernicová       Mgr. Mark Rieder 
Náměstkyně GŘ pro provozuschopnost  dráhy  Ředitel ČHMÚ 
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PŘÍLOHA 1 –  SPECIFIKACE PRODUKTŮ A SLUŽEB  

 
I .  SPECIFIKACE PRODUKTŮ A SLUŽEB 

1. Předpovědní informace a produkty:  

 

Kontaktní osoba poskytovatele:   

 Ved. Oddělení meteorologických předpovědí:   ,  tel.:   
 , e-m ail:    ,   

 Ved. Centrálního předpovědního pracoviště:      ,  
tel.:     ,  e-m ail:    .  

 Stálá směna Centrální předpovědní pracoviště (24/7): tel:   . 

 

2. Kontakty na 24/ 7 službu CPP/ RPP:   

CPP Praha:  tel.  ,   , m ail:     
   

RPP Brno:  tel:   ,   , m ail:   

 RPP České Budějovice: (5:30-17: 30* ) :  tel:    ,   , 
m ail:   , * m im o pracovní dobu RPP CB zastupuje CPP Praha  

 RPP Hradec Králové:  (5: 30-17: 30* ) :  tel.   ,   , m ail:  
 , * m im o pracovní dobu RPP HK zastupuje RPP Úst í nad Labem  

 RPP Plzeň tel.   ,    ,  m ail:    

 RPP Ost rava tel.   , tel.   , m ail:   

 RPP Úst í nad Labem  tel.   ,   , m ail:    

3. Počet dnů, za které byla data dle bodu 1.2a Přílohy č. 1 skutečně 
dodána, bude předmětem vzájemného odsouhlasení ve čtvrtletním 
akceptačním protokolu. 

Název Produkt Označení produktu Termíny vydávání
Počet/

den

UTC

1

Speciální předpověď na 4 dny dopředu po 
krajích, jevech (vítr, bouřky, mokrý sníh, silná 
ledovka, námraza) s definováním stupně 
intenzity, doplněná o textovou předpovď pro ČR, 
formát cln (FTP)/pdf(e-mail).

FOCZ50 OKPR 12 1

2a

Pravděpodobnosti nebezpečných jevů během 
24 hod. na 3 dny ze ansámblů nebo 
numerických modelů (vždy 1 produkt dle 
výběru), formát png. 

PravdepodobnostNarazuVetru_AnsamblPan
el_<forecast format="HH"/>h_<run 
format="yyyymmddHHMM"/>.png, 
PravdepodobnostNarazuVetru_MultimodelP
anel_<forecast format="HH"/>h_<run 
format="yyyymmddHHMM"/>.png,

nepravidelně (12) 1

3

Textová regionální předpověď na aktuální noc, 
zítra, pozítří;  formát *.txt; jednotlivé předpovědi 
po krajích; vydáváno v období listopad - březen, 
formát cln (FTP)/pdf(e-mail).

FPCZ58                                          
RPKV, RPPL, RPUL, RPLB, RPSC, 
RPCB, RPHK, RPPU, RPVY, RPJM, 
RPOL, RPMS, RPZL

12 13

4
Výstražné inf. SIVS, formáty xml. (CAP), pdf., 
txt.

XOCZ50 OKPR, WOCZ56 OPIN , WOCZ55 
OPIN 

nepravidelně 1

dle potřeby 

I.Predikovaná data

Předpovědi a výstrahy

II. Mimořádné poruchové stavy
 Konzultace s meteorologem v případě mimořádných či nejasných stavů (CPP/RPP)
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Kontaktní osoba poskytovatele: obchodní oddělení:   ,  
tel:   , e-m ail:   

Kontaktní osoba nabyvatele:  Odbor provozu schopnost i – oddělení 
životního prostředí O15/3:   ,  tel:    ,  
e-m ail:   

 

I I .  TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍSTUPU 

14. Poskytovatel se zavazuje předávat Nabyvateli data a informace dle čl. 
I., Přílohy 1 této smlouvy ve stanoveném formátu a čase na FTP 
serveru Nabyvatele. Přístupové informace budou sděleny telefonicky na 
tel. číslo:    po podepsání sm louvy.  

15. Dále bude poskytovatel zasílat  data na níže uvedené e-m ailové adresy 
Nabyvatele a to:  

a. Veškeré produkty  dle specifikace produktů viz. příloha č. 1 
Specifikace produktů a služeb na e-m ailovou adresu:   . 

b. A dále ještě samostatně pouze Výst ražné inform ace SI VS 
viz. příloha č. 1 Specifikace produktů a služeb na e-m ailovou 
adresu:   .  

16. K zabezpečení bezproblémovosti přenosu dat mezi Poskytovatelem 
a Nabyvatelem  j sou uvedeny tyto osoby:  

a. Za Poskytovatele:  

Dohledové centrum ČHMÚ: tel.:  ;   ,   

e-m ail:   , nepřetržitá služba. 

b. Za nabyvatele:  

Pro přenos dat na FTP nabyvatele: Odbor řízení provozu 
O11, odd. podpory řízení provozu 

 e-m ail:    , tel.:   

 Pro ostatní datové přenosy: Odbor provozuschopnost i O15, 
odd. životního prostředí 

 e-m ail:     , tel.:    

17. Pokud nebyly m eteorologická data a inform ace Poskytovatelem  dodány 
v řádném termínu a v řádné kvalitě podle této Smlouvy, nahlásí 
Nabyvatel tuto skutečnost neprodleně telefonicky na dohledové 
cent rum Poskytovatele a současně na e-m ailové adresy:   
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PŘÍLOHA 2 –  VYČÍSLENÍ CENY POSKYTNUTÝCH PRODUKTŮ A CENY SLUŽEB 

I .  VYČÍSLENÍ CENY PRODUKTŮ A SLUŽEB 

1. Roční cena podle typů Dat a Produktů činí 5 8 3 .1 6 4 ,-  Kč.  

a. Speciální předpověď na 4 dny (1.1 přílohy č. 1)  
2 5 8 .1 5 1 ,-  Kč 

b. Pravděpodobnosti nebezpečných jevů během 24 hod. na 3 dny 
6 0 8 ,-  Kč/ks 

c. Textová regionální předpověď na aktuální noc, zítra a pozítří 
3 2 5 .0 1 2 ,-  Kč 

d. Výst ražné inform ace  SI VS        
0 ,-  Kč 

e. Mimořádné poruchové stavy – tel. konzultace   

0 ,-  Kč 

 

2. Celková roční cena poskytovaných Produktů a Služeb bez produktů 
dodávaných nepravidelně činí 5 8 3 .1 6 4 ,-  Kč.   

Počet dnů, za které byla data dle bodu 1.b. Přílohy č. 2 skutečně 
dodána, bude předmětem vzájemného odsouhlasení ve čtvrtletním 
akceptačním protokolu. 

 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1380570

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2ed5d446-52b7-4de4-8c87-94678ecd3621

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Michaela POPELÁŘOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.03.2021 15:50:01


	I. předmět Smlouvy
	Poskytovatel na základě této Licenční smlouvy (dále jen „Smlouva“) poskytuje Nabyvateli nevýhradní a nepřevoditelné právo (Licenci) k Produktům a Službám ČHMÚ (není-li stanoveno jinak „Produkty ČHMÚ“) k účelu a ve znění této smlouvy.
	II. Účel a způsob užití
	III. Podmínky užití
	3. Právo k užití Produktů ČHMÚ je vázáno na podmínky stanovené v této smlouvě a její účinnost, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
	4. Způsoby předání a plnění poskytování Produktů a Služeb ČHMÚ jsou vymezeny v Příloze 1 této smlouvy a o předávání Produktů ČHMÚ jsou vedeny písemné záznamy.
	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 Č...
	6. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat užívání Produktů ČHMÚ uvedených v této Smlouvě a to ve smyslu, zdali je dodržováno autorské právo. Výkon kontroly ze strany Poskytovatele však nesmí mít zjevně obstrukční charakter či být v rozporu s dobrými mravy.
	IV. Cena a platební podmínky
	4. Nabyvateli nevzniká nárok na vrácení již uhrazené ceny, pokud neposkytuje součinnost k jeho převzetí od Poskytovatele anebo jsou-li technické závady prokazatelně na jeho zařízeních.
	5. 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.
	6. V případě, že Poskytovatel bude v prodlení s dodáním produktů, jež jsou předmětem této smlouvy, delším než 72 hodin, sjednávají si smluvní strany pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý den prodlení, avšak za podmínky splnění odstavce 3 čl. V. Pr...
	V. technická specifikace přístupu
	1. Poskytovatel se zavazuje předávat Nabyvateli data a informace dle čl. I., Přílohy 1 této smlouvy ve stanoveném formátu a čase na FTP serveru Nabyvatele. Přístupové informace budou sděleny telefonicky na tel. číslo:    po podepsání smlouvy.
	2. Dále bude poskytovatel zasílat data na níže uvedené e-mailové adresy Nabyvatele a to:
	a. Veškeré produkty dle specifikace produktů viz. příloha č. 1 Specifikace produktů a služeb na e-mailovou adresu:        .
	b. A dále ještě samostatně pouze Výstražné informace SIVS viz. příloha č. 1 Specifikace produktů a služeb na e-mailovou adresu:    .
	a. Za Poskytovatele:
	Dohledové centrum ČHMÚ:
	, nepřetržitá služba.
	ved. odd. provozu informačních technologií,    , tel.:  , e-mail:
	b. Za nabyvatele:
	Pro přenos dat na FTP nabyvatele: Odbor řízení provozu O11, odd. podpory řízení provozu
	e-mail:  , tel.:
	Pro ostatní datové přenosy: Odbor provozuschopnosti O15, odd. životního prostředí
	e-mail:  , tel.:
	VI. doba, zánik Smlouvy
	1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu dvou let. V prvním roce trvání Smlouvy může tato být vypovězena pouze na základě důvodů, které z ní vyplývají, nebo v souladu s Občanským zákoníkem. V druhém roce trvání může být Smlouva vypověz...
	2. Výpovědní doba činí dva měsíce, bez ohledu na to, jedná-li se o první nebo druhý rok trvání Smlouvy. Počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
	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 ČHMÚ delším než 3 dny, 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 dnů poté, co obdržel výzvu od Nabyvatele, nastávají účinky  ukončení této Smlouvy ke dni uplynutí této lhůty.  Poskytovatel je povinen vrátit cenu za Produk...
	6. Ustanovení odst. 4 tohoto článku Smlouvy neplatí, pokud k nemožnosti dodávání Produktů ČHMÚ a  poskytování Služeb ČHMÚ došlo za nepředvídatelných okolností a nepřekonatelných překážek, které však nevznikly z Poskytovatelových osobních poměrů či v d...
	7. Nabyvatel může od této Smlouvy odstoupit, pokud nastane situace uvedená v odst. 6 tohoto článku a písemnou formou oznámí Poskytovateli, že na opožděném dodání Produktů a Služeb ČHMÚ  nemá zájem.
	8. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy a odepřít plnění Nabyvateli, pokud je jednání Nabyvatele ve vztahu k čl. II odst. 1, čl. III nebo čl. IV této smlouvy v rozporu s tamtéž ujednanými povinnostmi Smluvních stran.
	9. Právní účinky odstoupení Smluvních stran v této Smlouvě nastávají dnem doručení druhé Smluvní straně. V případě nezastižení adresáta se má za to, že dnem doručení je oznámení zásilky, pokud není stanoveno jinak.
	10. Vrácení již uhrazené částky za nezrealizované poskytnutí Produktů a Služeb ČHMÚ bude provedeno do 14 dní bankovním převodem.
	11. Právo k užití Produktů a Služeb ČHMÚ nemůže být převedeno na právní nástupce Nabyvatele, a to nejen v České republice, ale i v rámci Evropské Unie.
	VII. Ostatní ustanovení
	1. ČHMÚ nenese žádnou právní odpovědnost vůči 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, ledaže by by...
	2. Nabyvatel je zodpovědný za vzniklou škodu, pokud jeho jednání bude v rozporu s ustaveními této Smlouvy, zejm. ve smyslu čl. II odst. I. Obě Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škodu vzniklou v důsledku poručení obecně závazných právních přepisů.
	3. ČHMÚ je oprávněn požadovat po Nabyvateli i vydání bezdůvodného obohacení, pokud mu bude prokázán neoprávněný majetkový prospěch užitím Produktů ČHMÚ v důsledku porušení čl. II odst. 1 nebo čl. III této Smlouvy.
	VIII. Závěrečné ustanovení
	4. Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, zdánlivým či neúčinným, nebude to mít za následek neplatnost, zdánlivost či neúčinnost této Smlouvy jako celku ani jiných jejích ustanovení, pokud je takovéto neplatné, zdánlivé či...
	5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále je...
	6. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Nabyvatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po dru...
	7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen...
	8. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení...
	9. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
	12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:
	 PŘÍLOHA 1 - SPECIFIKACE produktů a Služeb
	 pŘÍLOHA 2 - Vyčíslení ceny poskytnutých produktů a ceny služeb
	I. Specifikace produktů A SLUŽEB
	1. Předpovědní informace a produkty:
	Kontaktní osoba poskytovatele:
	Ved. Oddělení meteorologických předpovědí:   , tel.:   , e-mail:   ,
	Ved. Centrálního předpovědního pracoviště:      , tel.:    , e-mail:   .
	Stálá směna Centrální předpovědní pracoviště (24/7): tel:   .
	2. Kontakty na 24/7 službu CPP/RPP:
	CPP Praha: tel.  ,   , mail:
	RPP Brno: tel:  ,   , mail:
	RPP České Budějovice: (5:30-17:30*): tel:   ,   , mail:  , *mimo pracovní dobu RPP CB zastupuje CPP Praha
	RPP Hradec Králové: (5:30-17:30*): tel.   ,   , mail:  , *mimo pracovní dobu RPP HK zastupuje RPP Ústí nad Labem
	RPP Plzeň tel.   ,   , mail:
	RPP Ostrava tel.   , tel.   , mail:
	RPP Ústí nad Labem tel.   ,   , mail:
	3. Počet dnů, za které byla data dle bodu 1.2a Přílohy č. 1 skutečně dodána, bude předmětem vzájemného odsouhlasení ve čtvrtletním akceptačním protokolu.
	Kontaktní osoba poskytovatele: obchodní oddělení:   , tel:  , e-mail:
	Kontaktní osoba nabyvatele: Odbor provozu schopnosti – oddělení životního prostředí O15/3:   , tel:   ,
	e-mail:
	II. technická specifikace přístupu
	14. Poskytovatel se zavazuje předávat Nabyvateli data a informace dle čl. I., Přílohy 1 této smlouvy ve stanoveném formátu a čase na FTP serveru Nabyvatele. Přístupové informace budou sděleny telefonicky na tel. číslo:    po podepsání smlouvy.
	15. Dále bude poskytovatel zasílat data na níže uvedené e-mailové adresy Nabyvatele a to:
	a. Veškeré produkty dle specifikace produktů viz. příloha č. 1 Specifikace produktů a služeb na e-mailovou adresu:  .
	b. A dále ještě samostatně pouze Výstražné informace SIVS viz. příloha č. 1 Specifikace produktů a služeb na e-mailovou adresu:  .
	a. Za Poskytovatele:
	Dohledové centrum ČHMÚ: tel.:  ;  ,
	e-mail:  , nepřetržitá služba.
	b. Za nabyvatele:
	Pro přenos dat na FTP nabyvatele: Odbor řízení provozu O11, odd. podpory řízení provozu
	e-mail:   , tel.:
	Pro ostatní datové přenosy: Odbor provozuschopnosti O15, odd. životního prostředí
	e-mail:    , tel.:
	I. Vyčíslení CENY PRODUKTŮ A SLUŽEB
	1. Roční cena podle typů Dat a Produktů činí 583.164,- Kč.
	a. Speciální předpověď na 4 dny (1.1 přílohy č. 1)
	258.151,- Kč
	b. Pravděpodobnosti nebezpečných jevů během 24 hod. na 3 dny 608,- Kč/ks
	c. Textová regionální předpověď na aktuální  noc, zítra a pozítří 325.012,- Kč
	d. Výstražné informace  SIVS        0,- Kč
	e. Mimořádné poruchové stavy – tel. konzultace
	0,- Kč
	2. Celková roční cena poskytovaných Produktů a Služeb bez produktů dodávaných nepravidelně činí 583.164,- Kč.
	Počet dnů, za které byla data dle bodu 1.b. Přílohy č. 2 skutečně dodána, bude předmětem vzájemného odsouhlasení ve čtvrtletním akceptačním protokolu.
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