
 

 

Smlouva 

Softwarová podpora  meteorologického systému   AMIS4 

 

     / návrh / 

č. zhotovitele:  /2021 

č. objednatele:  

I. Smluvní strany 

1.Objednatel Český hydrometeorologický ústav 

 Na Šabatce 17 

 143 06  Praha 4 

Statutární orgán: , ředitel ČHMÚ 

Zástupce pro věci smluvní: , NMK 

Bankovní spojení:  

 č. účtu 

IČO: 00020699 

DIČ: 
CZ00020699 - Při výkonu této činnosti není ČHMÚ 

osobou povinnou k dani podle § 5 odst.3,  zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  

  

2.Zhotovitel swing a. s. 

 Moskevská 1 

 101 00  Praha 10 

Statutární orgán: 

 ředitel a jednatel a. s. 

Bankovní spojení: 

 č. účtu 

IČO: 00276332 

DIČ: CZ00276332 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu 

Praha oddíl B vložka 436 

výtisk č.:  

 



 

II. Předmět smlouvy 

 Předmětem této smlouvy je softwarová podpora meteorologického systému AMIS4 

(Automatizovaný meteorologický informační systém OLM ČHMÚ pro příjem, zpracování, 

interpretaci, tvorbu, distribuci a archivaci leteckých meteorologických informací včetně letové 

dokumentace pro civilní letectví, jejichž servery jsou umístěny na letišti Praha/Ruzyně v přízemí 

technického bloku ŘLP ČR s.p., terminál. 

 

III. Místo, rozsah a způsob plnění 

 Softwarová podpora, konzultační, poradenská a školicí činnost  se vztahuje k 

programovému vybavení provozovanému na pracovišti Odboru letecké meteorologie ČHMÚ na 

serverech systému AMIS4 (mlamisn) a klientských PC.  

      Poskytované služby se týkají:  

 systému pro přenos bulletinů mezi servery AMIS4, telekomunikačním počítačem ČHMÚ a 

sítí CADIN-NIX pro bezpečné propojení privátních IP datových sítí organizací civilního 

letectví, AČR a výměnu dat pro podporu ATM 

 systému pro ukládání surových zpráv (KALOSI) 

 programů pro dekódování surových zpráv, jejich ukládání do nativní databáze 

 programů zajišťujících serverové služby pro uživatelské aplikace na PC 

 aplikačních programů serverů (kreslení map, atd.) 

 aplikačních programů pro zpracování meteorologických dat na počítačích PC ČHMÚ 

 výstražného systému uživatelů AMIS4  

 příjmu a rozesílání zpráv z LMSt (LKPR, LKKV, LKTB, LKMT), distribuce těchto dat i do 

sítě ŘLP ČR s. p.  a dále 

 podpory webové dokumentace pro pracoviště uživatelů mimo ČHMÚ a údržby a distribuce 

dat do zákaznických systémů spolupracujících organizací (Aero Vodochody, Letecká 

záchranná služba, Policie ČR, ŘLP, Letiště Praha, ČSA, NAV) 

 údržby webových aplikací – prezentace dat na portálu ČHMÚ, samostatné aplikace pro 

přístup k datům systému AMIS4 (mlamis.chmi.cz, zpracování zpráv BUFR) 

Smlouva se netýká tvorby nových programových produktů ani prací spojených s garancemi 

vyplývajícími ze smluv dříve uzavřených. 

a) Pro zabezpečení výše uvedených činností bude zaměstnanec zhotovitele k dispozici 2,5 

pracovního  dne v týdnu. 

b) Pro podporu a konzultace k havarijním situacím  jsou odborní zaměstnanci zhotovitele 



(SWING a. s.) k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu k on-line řešení problémů na 

telefonních číslech: 

           v pracovní době  od  8   -   17 h 

        6   mimo pracovní dobu 

c) Školení vybraných  pracovníku objednatele bude prováděno v termínu a rozsahu, stanoveném 

po předchozí dohodě podle charakteru problematiky na pracovišti objednatele, či zhotovitele. 

Zhotovitel poskytne objednateli ujednané služby způsobem odpovídajícím jejich povaze tj. 

průběžně/proaktivně, či na výzvu objednatele, Ujednané služby budou přednostně poskytovány 

kontrolovaným vzdáleným přístupem, či telefonicky, a v případě, že tento způsob nebude 

možný, bude tak činěno osobně  v místě plnění.          

Celkový předpokládaný základní rozsah prací činí cca 20 hodin týdně. 

Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení č. N006/21/V00018155 s názvem 

„Softwarová podpora meteorologického systému“. 

 

IV. Termín plnění 

Termín plnění činností dle čl. III. této smlouvy je stanoven na období: od 1.8. 2021 do 31. 12. 2021. 

 

V. Cena a fakturace 

1. Cena prací, uvedených v článku III. smlouvy je sjednána dohodou mezi objednatelem a 

zhotovitelem ve smyslu zákona č.526/1990 Sb. Na základě následující kalkulace a činí :  

bez DPH 68.600,- Kč  + 21% DPH (14.406,-Kč) =  celková cena s DPH  83.006,- Kč měsíčně 

tj. 

bez DPH 343.000,-Kč + 21% DPH (72.030,-Kč) =  celková cena s DPH 415.030,- Kč celkem 

 

2.  Fakturace prací bude prováděna vždy k poslednímu dni měsíce. Doba splatnosti faktury činí 

30 dní od jejího doručení objednateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být 

objednateli doručen nejpozději 10. prosince příslušného roku. 

3.  Výše sazby DPH, výše DPH a celková cena včetně DPH sjednaná v této smlouvě bude 

upravena v případě změny sazby DPH u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty v souladu 

s aktuální změnou zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. Při výkonu této činnosti 

není ČHMÚ osobou povinnou k dani podle § 5 odst. 3, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty.  

4. Cena stanovená v odst. 1 tohoto článku je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná a 

nepřekročitelná. 

 

 

 

VI. Práva a povinnosti zhotovitele 

 

1. Zhotovitel se zavazuje: 



- realizovat své plnění dle předmětu této smlouvy v maximálně možné kvalitě a 

termínech podle této smlouvy, 

- dodržovat vnitřní organizační předpisy objednatele, 

- respektovat licenční a obchodní podmínky výrobců software a hardware produktů.. 

 

2. Zhotovitel nesmí bez povolení objednatele využívat prostory a technické prostředky 

objednatele pro vlastní potřeby nebo k jakékoli činnosti nesouvisející s plněním této smlouvy. 

 

3. Oprávnění pracovníci jednat v rámci této smlouvy za zhotovitele jsou:  
 

 

 

 

VII. Práva a povinnosti objednatele 

 

1. Objednatel je povinen dodržovat technické a provozní podmínky a parametry prostředí 

potřebné pro řádnou funkci svého zařízení. 

2. Objednatel je povinen zajistit pro pracovníky zhotovitele vyhovující podmínky pro řádné 

plnění předmětu této smlouvy. 

3. Objednatel se zavazuje dát zhotoviteli k dispozici technickou dokumentaci spravovaného 

systému potřebnou pro řádné provádění sjednaných služeb, pokud to bude k danému účelu 

nezbytné. 

4. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele o zařízení umístěném v síti objednatele, 

zejména pak o fyzickém přidání/odebrání zařízení do/ze sítě. 

5.  Oprávnění pracovníci jednat v rámci této smlouvy za objednatele jsou: 

 Meteorolog – vedoucí směny (služba F/NF) na letištní MET služebně umístěné v TB ŘLP 

 ČR na letišti 

   
 I

Mgr. Ondřej  Žáček 
 

Jiný způsob vyžádání služeb ze strany objednatele, než výše uvedený, nezakládá prodlení na 

straně zhotovitele . 
 

VIII. Smluvní pokuty 

 

1. Pokud se objednatel dostane do prodlení při placení sjednané ceny, má zhotovitel právo 

požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

2. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody. 

 

IX. Odstoupení od smlouvy 

 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech stanovených 

právními předpisy (viz § 2002 Obč. Z), pokud dojde k podstatnému porušení této smlouvy, které 

jsou důvodem pro odstoupení od smlouvy a nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 

odpovědnost dle občanského zákoníku. 

2. Odstoupením se tato smlouva ruší k okamžiku doručení odstoupení druhé smluvní straně. 

Veškerá plnění poskytnutá si navzájem na základě smlouvy smluvními stranami do dne doručení 

oznámení o odstoupení, byla plněna po právu a žádná ze smluvních stran nemá právo na jejich 



vydání či na poskytnutí náhrady za ně. Odstoupením od této smlouvy není dotčen nárok na 

úhradu smluvních pokut a náhrady škody, na které již vznikl nárok před odstoupením. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování 

nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, 

v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo 

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke 

škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a 

otevřené soutěže. 

 

 

X. Odpovědnost za škodu 

 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci 

vzniklých škod. 

2. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za případné škody způsobené prodlením s plněním 

závazků či povinností druhé smluvní strany. 

3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími 

odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle 

na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, 

že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by 

v době vzniku překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve 

v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích 

hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá 

překážka, s níž jsou tyto povinnosti spojeny. 

 

 

XI. Platnost, účinnost a zánik smlouvy 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a  účinnosti dnem 1.8.2021 za 

podmínky, že před tímto datem bude uveřejněna v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, jinak v opačném případě nastává 

účinnost smlouvy až kde ni zveřejnění v registru smluv.  
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2021. 
3. Smlouva může být ukončena ze strany smluvních stran dohodou, nebo na základě výpovědní 

doby, která činí dva (2) měsíce, přičemž její běh počíná od 1. dne následujícího po měsíci, ve 

kterém byla výpověď doručena druhé straně. 

4. V případě podstatného porušení podmínek této smlouvy mají obě smluvní strany právo 

odstoupit od této smlouvy podle zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník. Účinky odstoupení 

nastávají ke dni doručení. 

 

 

 

 

 

XII. Doložka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 181/2014  sb., o kybernetické 

bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 
 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že informační systém poskytovatele informací ČHMÚ (dále 

jen „ČHMÚ“) podléhá zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v platném znění a 

s ním související vyhlášky, zejm. vyhláška č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, který je 



v předmětném smluvním vztahu jako Objednatel a  na základě  zákonných důvodů se stává 

osobou  povinnou dle ustanovení § 3 odst. c), dále  
2. zhotovitel je povinen při užívání a čerpáních jakýchkoliv informací, dat, podkladů, zejm. o 

cílech a smluvním vztahu k veřejné zakázce a jejího plnění, o informačních systémech, 

personálním zabezpečení, vnitřní struktuře organizace a o skutečnostech, které se vztahují 

k bezpečnostním a technickým opatřením, kdy se stává příjemcem a uživatelem těchto informací, 

jako chráněných informací, ve smyslu ustanovení § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník,  dodržovat zákonné předpisy pro oblast kybernetické bezpečnosti, interní předpisy 

ČHMÚ a počínat si při svém jednání tak, aby nedocházelo k porušování bezpečnostních opatření, 

nebyla snižována a poškozována bezpečnostní image ČHMÚ a důvěryhodnost těchto zdrojů a 

nenastalo  k neoprávněnému zásahu do  sítí a informačních systémů ČHMÚ s následkem jejich 

poškození,  dále 
3. zhotovitel bere na vědomí, že chráněné informace jsou součástí i obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  zejm. listinné a elektronické 

podklady, finanční přehledy a cenové mapy, zdroje a s poskytnutými zdroji je povinen nakládat 

tak, jako by byly označovány za důvěrné, dále není oprávněn je užívat i zprostředkovaně ke 

komerčním účelům, modifikovat a zcizovat. S užitím chráněných informací nepřechází ani na 

třetí osoby vlastnictví k autorským a průmyslovým právům, pokud není stanovené jinak, dále 
4. zhotovitel  bere na vědomí, že zákonem určený Úřad, je oprávněn vykonávat kontrolu a dohled 

nad dodržováním ustanovení v oblasti kybernetické bezpečnosti a smluvní strany jsou povinny 

být součinné v případě provádění státního dohledu a při provádění auditů procesů, dále  

5. v případě porušení zákona v oblasti kybernetické bezpečnosti jednáním ze strany zhotovitele, 

je Objednatel oprávněn požadovat finanční náhradu škody ve výši správního deliktu za každé 

porušení dle zákona o kybernetické bezpečnosti, který bude pravomocně udělen dle příslušného 

zákona daného  Úřadu  dle odst. 4 a byl způsobem zaviněně zhotovitelem a to i v případě, že třetí 

osoby jednají v jeho zastoupení. 

 

XIII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva je uzavírána na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  Otázky 

výslovně neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a 

ostatních souvisejících, obecně závazných právních předpisů. 

2. Jakékoliv změny této smlouvy je možné činit pouze písemně a to formou dodatků číslovaných 

vzestupně a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

3. Pokud se některé z ustanovení této smlouvy stane neplatným, není tím dotčena platnost 

ostatních ustanovení této smlouvy ani platnost smlouvy jakožto celku. V takovém případě bude 

neplatné ustanovení nahrazeno ustanovením jiným, jež bude svým účinkem co nejblíže 

původnímu účelu neplatného ustanovení. 

4. ČHMÚ je povinen ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zveřejnit obsah této smlouvy ve veřejných 

seznamech za podmínek příslušných zákonů.  
5. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu s tím, že každá ze smluvních 

stran obdrží po jednom stejnopise.  

6. Účastník je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 

o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 

nebo služeb z veřejných výdajů. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem jsou srozuměné a na 

důkaz toho připojují své podpisy. 
 



 

 

V Praze, dne  

 

 

V Praze, dne  

Za Zhotovitele: 

 

 

 Za Objednatele 

. ...................................................... 

                        

           ředitel a jednatel                                                                     ředitel 
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