
Severoče8ké doly
akcbvá s:pokčnost

Chomutov

Cgs """"" ""
Cmká1nľpodMna Interní

8000245031
Ev. č.: ČGSB5882$2O21 '
Lmml.: m 8a2021

LICENČNÍ SMLOUVA Čklo jodnad:

(dále jen.,,Smlouva"), kterou uzavíraji níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2358 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění {dále jen ,,OZ")

č. Poskytovatele: č. Nabyvatele: 721008

Severočeské doly as.
se sídlem Boženy Němcové 5359, chornutov, psč 430 01
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 495
zastoupena: , předsedou představenstva

členem představenstva
IČO: 49901982
DIČ: CZ699005746
bankovní spojení:

jako poskytovatel na straně druhé

(dále jen ,,Poskytovatel")

a
Česká geologická služba

státní příspěvková organizace zřízená opatřením MŽP č. 16/17 č.j.: MZP/2017/110/395
se sídlem Klárov 131/3, 118 21, Praha 1- Malá Strana
IČO: 00025798
DIČ: CZO0025798
bankovní spojení:
zastoupena: Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D., ředitelem

kontaktní osoby:
- ve věcech smluvních
mob
- ve věcech technických a realizace
mobil

jako nabyvatel na straně jedné

(dále jen ,,Nabyvatel')

(Poskytovatel a Nabyvatel společně dále též ,,Smluvní strany", jednotlivě dále též ,,Smluvní strana")
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Interní

I. Úvodní prohlášeni
|.1. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn k poskytnuti důlně měřické a geologické dokumentace

prostoru obce Mariánské Radčice (dále společně jen ,,Dokumentace") dle Smlouvy, aniž by tím bylo
zasaženo do práv třetích osob plynoucích z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví nebo
k porušení obchodního tajemství třetí osoby.

|.2. Podrobná specifikace Dokumentace je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

|.3. Nabyvatel prohlašuje, že má zájem užívat Dokumentaci dle Smlouvy.

II. Předmět Smlouvy

11.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek uvedených ve Smlouvě poskytnout Nabyvateli právo užívat
Dokumentaci (dále jen ,,LicenCe").

11.2. Nabyvatel se zavazuje za podmínek sjednaných ve Smlouvě za poskytnutí Licence zaplatit Poskytovateli
odměnu.

11.3. Poskytovatel se zavazuje předat Nabyvateli Dokumentaci na nosiči USB {ve formátu DXF, či PDF) do 15
dnů od účinnosti Smlouvy. Tuto skutečnost zástupci Smluvních stran potvrdí předávacím protokolem.

III. Specifikace Licence
111.1. Poskytovatel poskytuje od dne předání Dokumentace Nabyvateli nevýhradní a teritoriálně

neomezenou Licenci, přičemž Nabyvatel je Licencí oprávněn užívat Dokumentaci výhradně však pro
účel užiti Dokumentace v rámci projektu Nabyvatele č. SS02030023 nHorninové prostředí a nerostné
suroviny", konkrétně pak pro důčí cIl 3.2. ,,Vyhodnoceni výzkumů přírodních a antropogenních vlivů a
vymezení a dokumentace rizik plynoucích z historického dolovánI ve vybraných oblastech".

Ill.2. Nabyvatel není povinen Licenci využívat.

lll.3. Nabyvatel není oprávněn Licenci podlicencovat.

III.4. Poskytovatel je povinen zajistit Nabyvateli řádné, nerušené a neomezované užIvání Dokumentace.

lV. Doba trvání Smlouvy

lV.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.6.2026.

V. Odměna

V.1. Odměna za poskytnuti Licence je sjednána jako jednorázová a činí 70.000,- KČ bez DPH (dále jen
,,Odměna"). DPH bude k odměně připočtena v sazbě podle právních předpisů účinných v době
uskutečnění zdanitelného plnění.

V.2. výše Odměny je konečná a obsahuje veškeré náklady a plnění Poskytovatele souvisejIcí s poskytnutím
Licence dle Smlouvy. Poskytovatel tak není oprávněn účtovat Nabyvateli žádné dodatečné náklady
souvĹsejÍcÍ s poskytnutím Licence či užlvánňn Licence Nabyvatelem.

VI. Platební a fakturační podmínky
Vl.1. Úhrada Odměnyvč. DPH bude Nabyvatelem provedena na základě faktury - daňového dokladu, kterou

je Poskytovatel povinen vystavit do 15 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu dle
odst. 11.3. Smlouvy (dále jen ,,Faktura").
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' VI.2. Faktura musí mít náležitosti účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů účinných
ke dni uskutečněni zdanitelného plněni a musí obsahovat číslo Smlouvy.

VI.3. Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou nesprávně uvedené údaje, je
Nabyvatel oprávněn vrátit Fakturu Poskytovateli s uvedením důvodu vrácení. Poskytovatel je povinen
Fakturu nově vystavit. Vrácením Faktury přestává běžet doba splatnosti Faktury a nová doba splatnosti
začne běžet okamžikem doručeni nové Faktury či opravné Faktury Nabyvateli.

Vl.4. Poskytovatel podpisem Smlouvy prohlašuje a i)otvrzuje, že není nespolehlivým plátcem ve smyslu
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen
,,ZoDPH") a současně není v postavení a ani nijak nehrozí, že v době do splatnosti peněžitých plnění
Nabyvatele bude v postavení, kdy nemůže plnit své daňové povinnosti z hlediska ZODPH vůči svému
správci daně.

r

Vl.5. Doba splatnosti Faktury je 30 kalendářních dní ode dne nás|edujÍcÍho po jejím prokazatelném doručeni
Nabyvateli. Pokud se Nabyvatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 Zodph, prodlužuje se doba splatnosti
Faktury o 3 pracovní dny. Okamžikem doručeni Faktury je den jejího prokazatelného přijetí, který
vyznačí prezentačním razítkem podatelna Nabyvatele. Připadne-li poslední den splatnosti Faktury na
sobotu, neděli nebo svátek, je dnem splatnosti Faktury nejbhžší nás|edujÍcÍ pracovní den.

Vl.6. Úhrada Odměny bude Nabyvatelem provedena výhradně formou 'bezhotovostního převodu na
bankovní účet Poskytovatele. Smluvní strany se dohodly, že pokud se Nabyvatel ocitne v pozici ručitele
dle § 109 ZODPH, je Nabyvatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Poskytovatele; zaplaceni DPH
na účet správce daně Poskytovatele (a zaplaceni Odměny Poskytovateli) bude považováno za splnění
závazku Nabyvatele uhradit sjednanou Odměnu VC. DPH. Poskytovatel se zavazuje v případě, kdy se
Nabyvatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZODPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Nabyvateli
veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně
Poskytovatele, zejména pak Poskytovatel poskytne Nabyvateli údaj o tom, ke kterému správci daně je
Poskytovatel příslušný.

VII. Ukončení Smlouvy a sankce

VILI. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž součásti je vypořádání
vzájemných závazků a pohledávek ke dni stanovenému vtakové dohodě, nebo písemným
odstoupením některé ze Smluvních stran dle odst. VIl.3. Smlouvy.

VII.2. Od Smlouvy může kterákoli Smluvní strana odstoupit výhradně jen z důvodu podstatného porušeni
smluvních povinnostídruhou Smluvní stranou nebo na základě ujednániSmluvnÍch stran dle odst. VIl.3.
Smlouvy. Účinky odstoupeni od Smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupeni doručeno

' druhé Smluvní straně. Za podstatné porušení smluvních povinnosti se považuje, pokud Smluvní strana
neplni řádně povinnosti dle Smlouvy, byla na tuto skutečnost druhou Smluvní stranou písemně, či
emailem upozorněna a nezjednala nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené době.

VIl.3. Smluvní strany ujednávají, že Smluvní strana může od Smlouvy odstoupit, pokud:

a) se druhá Smluvní strana stane nespolehlivým plátcem dle ZODPH, nebo

b) druhá Smluvní strana poskytne Smluvní straně údaje o svém bankovním účtu pro úhradu odměny
za poskytnutí Licence, které nejsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujÍcÍm dálkový
přístup dle ZoDPH.

VIl.4. V případě, že Nabyvatel poruší povinnosti sjednané Smlouvou spočívajÍcÍ v podlicencovánI Licence,
postoupeni Smlouvy či závazku ze Smlouvy, porušeni povinnosti utajení Dokumentace dle § 2368 odst.
1 OZ nebo v užiti Dokumentace pro jiný účel než sjednaný v odst. Ill.1. Smlouvy, je Poskytovatel
oprávněn.požadovat po Nabyvateli smluvní pokutu ve výši 10.000.000 KČ.
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VllLOstatnI ujednání

Vlll.1. Písemnosti mezi Smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv
a povinností upravených Smlouvou (zejména odstoupéni od Smlouvy) se doručují přímým odevzdáním
kontaktním osobám ve věcech smluvních nebo doporučeným dopisem, a to vždy na adresu Smluvní
strany, která je uvedena v záhlaví Smlouvy. Každá změna adresy pro doručování musí být druhé
Smluvní straně bez zbytečného odkladu písemně oznámena, jinak je druhá Smluvní strana oprávněna
doručovat písemnosti podle věty prvé na adresu sídla Smluvní strany, která včas nesplnila povinnost
oznámit změnu adresy pro doručováni.

r

VIll.2. Smlouva je závazná i pro právni nástupce Smluvních stran.

Vlll.3. Smluvní strany jsou povinny dodržovat nejvyšší etické principy a protikorupční jednání po dobu trvání
Smlouvy. Nabyvatel pro dosažení tohoto účelu definuje pojem ,,korupční jednání" jako nabjdnutÍ, slib
nebo předáni stejně jako požadováni či přijetí jakékoli nepatřičné výhody, dále pak ve snaze urychlit
řízeni, poskytnuti nebo přijeti odměny, nepatřičného daru, projevu pohostinnosti, úhrady výdajů ať už
přímo nebo nepřímo, osobě nebo od osoby na pozici kteréhokoli zaměstnance či člena statutárního
orgánu soukromého či veřejného sektoru (včetně osoby, která v jakékoli funkci rozhoduje za nebo
pracuje pro společnost nebo organizaci v soukromém či veřejném sektoru), za účelem obdrženi,
ponecháni nebo směřování obchodu nebo zajištění jakékoli jiné výhody při procesu uzaviránÍ a
realizace Smlouvy. Nabyvatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy, pokud shledá, že se
Poskytovatel dopustil korupčního jednání a nepřijal žádné včasné a uspokojivé opatřeni k nápravě.

VIll.4. Veškeré spory vznikajÍcÍ ze SMlouvy, včetně sporů ze vztahů se Smlouvou souvisejÍcÍch, se Smluvní
strany zavazují řešit nejprve smírnou cestou. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporu do 30 dnů ode
dne, kdy byl předmět sporu oznámen druhé Smluvní straně, dohodly se Smluvní strany na tom, že
takový spor předloží k řešení výhradně místně příslušnému soudu dle sídla Nabyvatele.

Vlll.5. Smluvní strana není oprávněna jednostranně započíst jakoukoli pohledávku vzniklou na základě
Smlouvy oproti pohledávce druhé Smluvní strany. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího
písemného souhlasu druhé Smluvní st'rany postoupit na třetí osobu Smlouvu jakoukoliv pohledávku
nebo jejíčást vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy a/nebo jakoukoliv pohledávku nebo jejičást vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy
zatížit právy ve prospěch třetích osob (např. zástavní právo).

Vlll.6. Smluvní strany vylučuji použití ustanoveni § 1799 a 1800 OZ.

Vlll.7. Smluvní strany jsou obecně při plnění Smlouvy povinny postupovat v souladu se zákonem č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen ,,ZZOÚ"), a s NařIzením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních Udaju a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné

- nařIzení o ochraně osobních údajů), v platném znění (dále jen ,,Nařizenř). Budou-li si Smluvní strany
za účelem plněni Smlouvy zpracovávat osobní údaje, uzavřou za tím účelem smlouvu o zpracování
osobních údajů v souladu s ČI. 28 odst. 3 NařIzeni a se ZZOÚ.

Vlll.8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

VIl.9. Nabyvatel se zavazuje uveřejnit tuto Smlouvu prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu
po jejím podpisu, vymezení informací, které jsou z povinnosti uveřejněni prostřednictvím registru
smluv vyjmuty, a anonymizaci Smlouvy, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Smlouvy.

VlIL10.Smlouva nabývá platnosti dnem uzavřeni a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv
v souladu se zákonem o registru smluv.
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IX. Závěrečná ustanoveni

lX.1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze
Smluvních stran obdrží dvě vyhotoveni.

IX.2. Smluvní strany se dohodly, že pokud některé ustanoveni Smlouvy je nebo se stane neúčinným, nebo
je či bude v rozporu s právními předpisy, účinnost ostatních ustanoveni Smlouvy tím nebude dotčena.
jakékoli neúčinné ustanoveni, či ustanoveni v rozporu s právními předpisy bude Smluvními stranami
nahrazeno účinným a právně přípustným ustanovením, jehož obsah se bude co nejvíce blížit obsahu
nahrazovaného ustanoveni.

IX.3. vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran neupravené Smlouvou se řIdí právními předpisy České
republiky, zejména OZ.

lX.4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnou dohodou Smluvních stran; jakákoliv ústní ujednání
o změnách Smlouvy budou považována za právně neplatná a neúčinná.

IX.5. Nedílnou součásti Smlouvy je příloha č. 1 - Specifikace Dokumentace.

Nabyvatel:

, &jl ,,, 0& OL 2021

Mgr. Zde
ředitel

Česká geokgická služba
K.árov 3/131, 118 21 Fraiu l

-l-

Poskytovatel:

'
předseda předs avenstva

,n,,,

člen představenstva
. 1 . SEVEROČESKÉ DOLY a.s.

CHOMUTOV
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Příloha č. 1- Specifikace Dokumentace

výřez z digitálního modelu terénu původního povrchu ve formátu DMT Atlas

výřez z digitálnIho modelu terénu povrchu ve formátu DMT Atlas- platný model k datu 3.2.2020

Soubor historických důlních map 1:1000 z vymezeného prostoru v digitální podobě -' georeferencované
formát *.bmp, *.ras nebo *.tif

výřez vrstev geologického modelu sloje ve formátu DMT Atlas stav k 31.12.2020

Mapa vrtů ve formátu *.dxf

výřezy barevných georeferencovaných leteckých snímků oblasti - ve dvou jarních náletových terminech (r.
2020, r. 2010)

Vrtné profily vybraných vrtů ze zvolené oblasti ve formátu *.pdf v rozsahu maximálně 50 vrtů.

Souřadnice S-JTSK výřezu modelových podkladů:

y X

789000.000 981000.000
78700QOOO 981000.000
787000.000 983500.000
789000.880 983500.000

výřezy z digitálních modelů terénu a geologických modelů budou provedeny s přesahem cca 500 na všechny
strany oblasti. Letecké snímky budou vyříznuty podle hranic oblasti. Historické důlní mapy budou předány
v nedělené formě podle kritéria, zda do nich oblast zasahuje.

List'y důlních map 1:1000 důl Kohinoor:
M4031, M4033, M4111, M4113, M4131
M5034, M5041, M5042, M5043, M5044
M5112, M5114, M5121, M5122, M5123, M5124,
M5132, M5141, M5142, KOH1000

Listy důlních map 1:1000 důl Venuše:
3,4, 7, 8
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