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Licenční smlouva
(uzavřená podle ustanovení § 2 358 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Český hydrometeorologický ústav

Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4
IČO: 00020699
č.ú.

DIČ: CZ0002069

(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)

, ředitel ČHMÚ

Statutární orgán:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:

ředitelem CHMÚ pobočky V Ostravě

dále jen I!Poskytovatel" nebo též i 7)ČHMÚ"
a
Ing. Radek Píša, s. r. O.

Se sídlem:

Konečná 2770, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO:
28856139
č.ú.
1

CZ28856139
vedený u

Statutární orgán:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:

Dıćz

jednatel společnosti,

ednatelem společnosti,

dále jen Nabyvateľ'
(I

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17, 143 06 praha 4-Komořany
Tel.: 244 03 1111, Fax: 241 760 689
www.chmi.cz

IČ;00020699

DICI CZ00020699
Datová schránka: e37djs6
E-mail: chmi@chmi.cz
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I.

PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel na základě této Licenční smlouvy (dále jen ,,Smlouva") poskytuje
Nabyvateli nevýhradní a nepřevoditelné právo a (Licenci) k Produktům a Službám
ČHMÚ (není-li stanovené jinak ,,Produkty ČHM0") K účelu a ve znění Příloh této
Smlouvy.

II.

PODMÍNKY użıTí
1.

Nabyvatel je oprávněn právo využít pouze jako koncový uživatel k realizaci své
interní činnosti nebo k osobním účelům, dále je oprávněn Produkty ČHMÚ
zpracovávat, zahrnovat do obsahu příloh, podkladů odborných kmih či studií, do
výpočtu či znaleckých posudků, či je kopírovat a vytvářet Z nich odvozené Díla
bez časového omezení, pokud není stanovení 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.

Produkty ČHMÚ jsou míněné ,,stabilitně a rychlostně členěné větrné růžice", též
i ,,VR".

4.

Produkty a Služby ČHMÚ obdrží Nabyvatel až po úplném zaplacení celkové
ceny stanovené dle čı. Ill odst. 1.

5.

V případě nepřevzetí předmětu Smlouvy ze strany Nabyvatele, nebude
předmět Smlouvy opakovaně doručován ze strany Poskytovatele.
Právo k užití Produktů ČHMÚ je vázáno na podmínky této Smlouvy a její
účinnosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7.

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.

8.

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.

›

III.

CENA A PLATEBNI PODMINKY

1.

Cena za Produkty a Služby ČHMÚ podle této Smlouvy byla dohodou smluvních
stran stanovena ve výši specifikované částky v Příloze 2 (bod II odst. 4) této
Smlouvy a činí za celkové předplatné VR částku ve výši 51 300,- Kč (slovy:
padesát jedna tisíc tři sta Kč).

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4-Komořany
Tel.: 244 03 1111, Fax: 241 760 689
www.chmi.cz

IČ: 00020699
DIČ: CZ00020699
Datová schránka: e37djs6
E-mail: chmi@chmi.cz

2/8

Český

Číslo smlouvy: 239/2021
Verze F/2021

Splatnost je stanovená dnem odepsáním finančních prostředků Z účtu
Nabyvatele nebo provedením jiného způsobu úhrady, pokud je stanovené jinak
prostřednictvím přiložené nebo vystavené faktury.

3.

V případě úhrady způsobem na dobírku, je splatnost dána dnem převzetí pevní
dodané zásilky podle objednávky/žádosti, pokud však Nabyvatel uhradí cenu
dle odst. 1 tohoto článku V plné výši.

4.

Produkty ČHMÚ a Služby ČHMÚ Poskytovatel budou dodávány Nabyvateli až
po úplném uhrazení celkové smluvní ceny a přijetím objednávky/žádosti na
jednotlivá dílčí čerpání, pokud není stanovené jinak.
Jednotlivé dílčí objednávky/žádosti mohou být podávány ze strany Nabyvatele
pouze do vyčerpání nároku celkové množství předplatného a je časově
ohraničené do 1 roku od zaplacení celkové ceny. Nespotřebované, tj. nevyužité
předplatné nemůže být vrácené zpět formou peněžních prostředků.

6.

V.

hgdrometeorølogícký
ústav

2.

ı

IV.

ııı

Nepřevzetí předmětu Smlouvy nebo technické závady na zařízení Nabyvatele
nezakládá právo Nabyvateli požadovat po Poskytovateli vrácení již uhrazené
celkové ceny dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy, ani její případné části,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

DOBA, ZÁNIK SMLOUVY
1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, bez možnosti výpovědi.

2.

Smluvní strany mohou tuto Smlouvu ukončit dohodou, nebo odstoupením.

3.

Odstoupení ze strany Poskytovatelé je možné pouze za podmínky, že
Nabyvatel neuhradí celkovou cenu do 30 dní od převzetí fakturace a ze strany
Nabyvatele pouze za podmínky, že Poskytovatel neposkytne Produkty a Služby
ČHMÚ ve sjednaném termínu, ačkoliv je Nabyvatel v plné výši uhradil. v daném
případě musí Poskytovatel vrátit uhrazenou cenu za předmět Smlouvy
Nabyvateli, pokud však byla částka uhrazena v plném rozsahu, a není
stanovené jinak.

4.

Právní účinky odstoupením 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 stanovené jinak.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1.

ČHMÚ nenese žádnou právní odpovědnost Nabyvateli a třetím osobám za
výsledky použití Produktů ČHMÚ, které Nabyvatel nebo třetí osoby svým

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4-Komořany
Tel.: 244 03 1111. Fax: 241 760 689
www.chmi.cz

IČ: 00020699
DIČ: CZ00020699
Datová schránka: e37djs6
E-mail: chmi@chmi.cz

3/8

OI.

s

Český
hydrometeorologický
ústav

Čísla smlouvy: 239/2021
Verze F/2021

2.
3.

4.

VI.

jednáním zpracují, užijí či zkopírují, a dále rozšiřují, sdílejí pod označením a
logem ČHMÚ.
Nabyvatel je zodpovědný za vzniklou škodu, pokud jeho jednání bude v rozporu
S ustaveními této Smlouvy a právními předpisy, které tuto oblast upravují.
ČHMÚ je oprávněn požadovat po Nabyvateli i vydání bezdůvodného
obohacení, pokud mu bude prokázán majetkový prospěch S užitím Produktů
ČHMÚ V souvislosti S porušením ustanovení této Smlouvy.
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
a nemůže být dále uplatňováno po skončení této Smlouvy, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky na návrh kterékoliv ze
smluvních stran.
Tato Smlouva se řídí příslušnými právními předpisy, upravující znění, zejm.
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon).
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti
uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv).
Tato Smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, po
jednom stejnopise pro každou ze smluvních stran.
Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:

.

_

PŘÍLOHA 1 SPECIFIKACE PRODUKTŮ A SLUŽEB A ZPŮSOBU
JEJICH UŽITI
PŘÍLOHA 2 - wčisLEni CENY POSKYTNUTÝCH PRODUKTU A
CENY SLUŽEB

ČHMÚ osobní údaje subjektu údajů Z příslušného smluvního vztahu
zpracovává pouze za účelem jeho uzavření 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 neboli GDPR). Bližší informace týkající se zpracování osobních údaje se nachází na
stránkách správce www.chmi.cz.
ČHMÚ je povinným subjektem podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické
bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické
bezpečnosti).
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8.

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

Nabyvatel

o

V Ostravě dne

'+ zozıf
._.

řeóiıeı ČHMÚ pobočky v Ostravě

v Pardubicích dne 27. 7. 2021
jednatel společnosti

‹ı
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PŘÍLOHA 1 SPECIFIKACE DAT, PRODUKTŮ A SLUŽEB A ZPŮSOBU JEJICH UŽITÍ

I.

vyčísLEní CENY PRODUKTŮ A SLUŽEB

1.

Předplatné 10 stabilitně a rychlostně členěných větrných růžic (dále jen HVR"). Nebudeli nabyvatelem požadováno jinak, bude stabílìtní a rychlostní členění odpovídat
metodice SYMOS'97:

třída rychlosti větru
1. slabý vítr
2. přímý vítr
3. silný vítr

rozmezí rychlosti [má-1] třídní rychlost [m-5-1]
od 0 do 2,5 včetně
1,7
od 2,5 do 7,5 včetně
5,0
nad 7,5
11,0

ì
I

tñda stability

vertikální teplotní gradient
'y [°C na 100 m]
I. superstabilní
y < -1,6
II. stabilní
-1,6 S y < -0,7
III. izotermní
-0,7 S y < 0,6
IV. normální
0,6 S y S 0,8
V. konvektivní
y > 0,8
II.

ÚČEL A ZPŮSOB užiTí
1.

III.

Zveřejnění úplných VR V tabelární či grafické podobě v technické dokumentaci
Nabyvatelem provedených zakázek, k jejichž zpracování byla VR použita, není V rozporu
S tímto ustanovením.

DALŠÍ PODMÍNKY užiTí

VR smí být uvedena v technické dokumentaci pouze se všemi náležitostmi a to zejm. musí být
uveden zpracovatel VR, jméno a souřadnice místa, pro které byla spočtena, období výpočtu,
výška nad zemí, ve které je platná, model použitý k jejímu výpočtu a jméno Nabyvatele, pro
něhož byla zpracována).

IV.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍSTUPU
1.

Určenı' termínu předána': Produkty a Služby na základě této smlouvy budou poskytnuty
do 14 dnı'po podpisu této smlouvy.
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Kontaktní osobou Poskytovatele k přípravě a předání Produktů a Služeb Nabyvateli ve
Oddělenı'kvality ovzduší, ČHMÚ, pobočka
věcech technických je
v Ostravě, tel 5
Kontaktní osobou Nobyvotele ve věcech technických je
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PŘÍLOHA 2 - wćísLEní CENY POSKYTNUTÝCH DAT A PRODUKTŮ A SLUŽEB

I.

wčísı.Ení CENY PRODUKTŮ A SLUŽEB
1.

Cena podle typů Produktů ČHMÚ: 10 x 6840,- Kč

2.

Cena služeb: 0 Kč

3.

Celková cena poskytovaných Produktů a Služeb: 68.400,- Kč

I

II.

SLEVA
Na předplatné 10 VR se vztahuje sleva 25 %.

Souhrnná cena Produktů ČHMÚ poskytovaných touto smlouvou činí po slevě 51.300,- Kč.
III.

FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
1.

Faktura za poskytnuté Produkty a Služby dle této smlouvy bude vystavena do sedmi
dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
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