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Objednávka hydro!ogi(/kých dat

---------------------------, Dodal/atd:
Český hydrometeorologický ústav
Na Šai:mtce 207';{)!17
143 06 f."rana 412 .. Komořanv

00020699 
Cl.0002Jlb99

.. · .. · 1·_·_ -· ·_····· _,· .. I
................... ?::.::~:.:.:.~.: ?:~~~.:.~~:.!:.::~.:!:.~ .

ípřédn1ét o.bjedn/wkv:

IObjedn~ivanw sl u Vás 43 profilů pro N·leté průtoky ON nB levostranných a Pf'(JvostrJnnýth přítocích Sjz(JVV a 18

"~:f,I:"o,:=:e"~Yd:*""~:::"g;"~::c;ď"'::t""p~:s::""::;'Cif~::C: p~:t:::~'" ~ďďh~I:~' :řiď~ď~ď:"~""_
e_'_"_' " .• .•.•.•.•.•.•.• _ .•.•.•.•.•.•.•.• . ........,

! lIýhěr 'Z nejča.<itéjí obj(::dmhll.1ých pmduktíi, sttmr:weni množstvi a výpohr:t (;ť.'ny~
h.' k'" 'j ... ' ! ,., '!. ).' "1<"" '.J ..... ,';' {()'.h O"~" ., .... 'A'" .....•.. , e ••,~,.. ,: ,.•••• , ,,: '\:, ..d ,,~,::l 'ťC,(, \lg!" ,,: Ul ,.Jl:. .,>CI .). '("', \~.>, d: ..>:;I."(, .... ),, ~" t,.· ... " ,.1."",1<-,,,.1,,, pO'O.,I,

1 Dlouhodobý pr('směrny průtok o'i, (vč0tné p;'xhy »o'i()"H :.>. dkJ:.:h<.l'k;~.le ;)1'(1,<\. ~rúk'{l

! rvl .. ,kr\ni prťJtoky O.M
: N .. leté průtokv QN

j N .. kté prútoKy a odpovídajld vodní stavy I! cm, příp. rn n. rn. (ve :;Lmici) ,.

i PtCibéll a objem teoretické pf3'IOchlO\lé vlny,
i.lednoUi'Jý prútok .. jedna hodnota

1 ~ilěrna křivka průtoku ve stanid
T'ť'(),:,nnl powrol!únl Si:;:iVU hbdiny v,:' vrtu nebo I!'lda!:nost, pram:"ne LI J.. n:;;(

Denní pozorovf,ní stavu hladiny VE' vrtu n"bo vvdatnosti pramene 7.3 1. rok
Pr(;rně:né re{:nj ch;:uakt!::dstiky za :1. rok

Úkony účtované dle individuální kalkulace (u::na za 1 hod), Qvěi'eni hydo. dat

ce,w počet
5150 
2740
3420
3420 4.:,
4020 
5470
640 

1.407 060

2720 
900 

J.80G
590
682 18 

...................................................................................................•.............................................................•.............•. ,...•.•.........•.•.•.•.•.. -~~... __ ..~-------
cena celkem

Způsob fakttlrace a pfatb.lf:
Pbtu,. pr~clempřl;;d předáním d,.t, faktura z;ad;::m:il elektronicky.

Tímto zároveň vyjadřUjeme souhlas se všeooeg;nýml smluvníml podmínkami ČHMÚ uvedenými
v 1:lřílozť:': 1::.1. této ohJednávkv _

_A
I

,Ii.
t' ;;;;~ 'P ,/í'1('f) /.:;t'" ~[':I; ~--1f

••• ) I ,I., </ JI" 
'tv·.?fl;.)'t.s..~ni,)f.tt:; t1C,<U.:1-:t"5t.m.ov{k~fe)'i:wv)ť{~ p'f>oslm t~,{},ť,~~ ~'H1féf;-"ť: 'i;,'>iek.U'.1~

Kontakty
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Dodavatel;'
Český hydrometeoro~ogický ústav
Na ~;abiltce 2050;17
i·:),) 06 Prah,,) 412. .. !<omoř8ny

00020699
[/0002.0699 

P17006791!5U

-_
Značka odběratele: ootum: 26.6.20:17

Vyfi:wje:'------- _ .
........................................... ~.._-------------- --_ _ " .....................•.•....................
pi'edmět objednávky:
43 promú pro N .. !eté průtoky QN na levo5tranných a pravostranných přítocích S~it.avv a 18 profilů pro DvNení již
dříve vydaných hydrologických dat. Přesná spedfikau:? prorllti,le li tabulce v pl'ílo7.:e C .. 1. vaši (jbjedn;~l!ky,

'-- ""_".. ""_,, .. ,,,, __ _ ~l

výběr z nejCast#.ji ohjt~dmjllrrtch prodllktií, strmoll(:?o[ množst.ví 1:1 vÝ{íocet c~mlf:
Z;:;kbdn! hvdt'o;ogk:ké (JdaJ:,:;* (O,M .) UN, (~t;,d!ouhc<!ob<Í p:·úm. 5fažb, p;o<:ha pm:cdi)

Dlouhodob'í prur1lř.:rný prutok Cb {vi:i.,t:~ě pl'xhy P'.)Vo'.~í :.1 di'l'.:hodob0. P((J:~:. ~;,,;j~k'Ý)

M .. dem;: prti~oky (lM

N - leté pn:'itoky QN

N .. let;!: prCltoky a odpovíd<ljici vodní si:;:!\l''f' v cm, pdp. nt n. m. (ve stanici)

PrCibéh a objem teoretické povodňové vlny
Jednotlivý prú'tok - j,:~dn;, h()dnota

iVlěťná ki'ř\fka prťttoku ve stanici
Týdenní powmvilní stavu hbdlny ve '",rtu nebo vydatnosti pr<lľnene za 1ľ()k

Denní pozorován! stavu hladiny ve vrtu nebe vydatnosti pramene za 1 rok

prúrněrné mbú chi.lrakterbt:ky 1.',," 1 t'()K

(ikonv účtované dle índi'didlii\ini ka!kul8ce {cena Hl :l. hod), ověřr::ni hVdo. d;::t

cena ptJi:ét
0150 
J/40
3420
3420 43 147060
4020 
S470 
640 

2nO 
900 

J.800
590
6B2 .18

---,,_ _ .. _ _ _-----------............j
cena celkem 159336 Kč

Vážení, tírnto potvrzujeme Vaši e-malloveu objednávku č.:
Zpih;ob dodání: poštou
Termín dodání: po úhradě faktury, nejpozději 31.7.2017
Osoba oclpm/'ědnifl k ph~cl<ini d,~t:

;w úo!\.' 1..6.6.2.017



ČESK~I
HYDROMf:TEOROI .. OGiCK'Y'
USTAV

Př~!oh:aČ, 2, VŠEOBECNÉ SMLUVNí PODMíNKY
K POSKYTNUTí DAT A PRODUKTŮ, SLUŽEB NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY

.Q.i?j§.gn?.t~J;
Název/cbchodnl firma: Vodohospod:!li'.:;ký rozvoj il v';'stavba a.5.
se ~,kJlem: Nábřežni' 4,Praha S, ISO 56
zastoupeny ing. J~~n Cihlář

lČ: 47:L16901 DIČ: CZ47116901
Čislo bankovního účtu

zapsaný u:

Zhntovite!:..................................
Česh:ý hvclmr,wteon')lngit::k'i IJSt:;~\I

Sidlo: Na Šabatce 20S0/17, 14306 Praha 4
!C 00020699, DIČ: C:ZOnt'00699
Číslo bankovního účtu:
(plátce DPIi, avšaK při \('íkonu~ ,;". ... ileni t. 96/1953 Sb. nem
osobou povinnou k dani podle ust. §~; odst. 3 zúk.č.. /3Síhl04Sb., I) DPH)
Statutární orgán: Ing. Vjela\' Dvořák, Ph.D., řl:~diwi ČHM(I
KDntaktní osoba za odborný úsek: fv1gr. .lana Jovanovičové

Váženi,
dne 26.6.2017 jsme obdrfeH Vaši objednávku Č, ů2~O-3504-6782/17 na poskytnuti níže uvedených Dat a
produktll, Služeb. Jsme připraveni Vámi požadované poskytnout za předpokladu splněni n,~s.kdu.iidch
podmínek, kt.eré jsou uvedeny níže ve Všeobecn'fch smluvních podmínkách, které jsou nedHnou součásti
dodávky Dat a Proclukt() a Služeb poskytnutých odbornými útvary ČHrv1LJ nebo odpovědnými pracovníky
ČHtl,.1Ú, majícími oprávněni k takové ónnosti. PřeVl(:.'tirn objednaných Dat a Prodt;ktú či Služeb li.'iroveň
stvrniJete, fp. jste se sp.znárníH s rěmito srnluvními podmínkan,í a souhlasíte s nimi ve všech ni'.že uvedelvfch
bodech.

SMLUVNí PODMíNKY PRO KONCOVÉ UŽIVATElE

1. Objedniltei souhlasí s obsahem, formou a způsobem dodání (j poskytnutím Dat (l Produktů, S!uieb,
které byly ph~d odesláním této Dbjednúvky potvrzeny smluvnímI stranami. prostřednictvim pošty.

2. Dodaná a poskvrnutá Data a Produkty, S!uiby budou použíta výhradn(.; pro ú(ely uvedené ni.!
objednávce, odsounlasené z ástupcern ÚtfvlU a jedná se pouze Ci jednorázové poskytnutí Dat, Frcdt,kt(i
a Služeb.

3., PDskytnutf Dat a Produktt\. S~užeb or.~ ~:Hfvl(J je (jp~atné a na vys~ cenv se smluvní strany dohodlv před
odes!ánfm této objednúvkv. Na adresu Obj<:>dnatele bude la,<;!<fHi::l f;)ktur<l za určenou dod;:!vku Dat i\

Produktů, S!užeb společné 5 těnúo VSf!obecn'ími slnluvnifní podrninkarni. Datem splatnosti faktury je
do 30 dni ode dne j€::jiho vystavení. Objednntr.l je pmdnen uhradit celkovou č:ástkl.l faktury ve !hi:itě
splatnosti. V phpadě prodlení s úhradou ceny nebo její částí je Zhotovítel oprávněn odstoupit od
pi';:'dmótu ptněni bez udáni dl"lvodl·j " plnl~;ni niCposkyt.r.e.



ČESKÝ
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4. Právo užíti Ddt a Produktů, Služeb vznikne Objednatelí okamžikem j(:)jich zpl'istupnéni ze strany
Zhotovitde, avšak ni.:! dříve, r·'l~.ž Obkdnah:l uhradí h~dn,~ smluvni cenu Zi'S jejich poskytnutí na účet
Zhotoviteie pod příslušným variabilnfm symbolem. Objedmrtel bere tuto skutečnost na vědomí.

5 Osoba odpovědná k převletí na straně Obj~dndtele je uvedena v záhlavi objednávky, pokud Zhotovítel
neuvedl k pťe\lIetí osobu odlišnou.

6. Převzetlrn objedrwných Di:lt d ProdukW, Služeb zdrovéí Objednatel potvrzuje, že se seznámil s témito
Všeobecnými s.rn!uvniml podmínkami a že na ;~ák!adě této skutečnosti vzniká smluvní vztah, na který se
vztahuje ustanovení právních předpisů České republiky, z<:?jrnéna zákona
C. 89/2012 Sb., obbnský zókonik v souvíslosr: se zákonem Č. 1:n'/20nO Sb., ilutorský zákon, v platném
Lnění.

'J, Nep~'~Lstoupenfrn Objednatele k ph::-vzeti' objednávky nelakládá právo na vrácení jit unrazené ce~k()vé č~
částečné cenv ze !'.trany Zhot0v\tele, pokud bylo již realizováno.

8. ČH!VJ (J je oprávněn nakládat s Daty a Produkty, které jsou pi'edm{~tern objednávky,
\).. Objí:'dnatd ()pr{lvr)l'~n užít Data a Produkty, Služby pou?€' pro své účely jako koncový l.lI.ivatel a není

oprávněn postoupit právo ni'. užití Dat i:l Produktů, Služdl na jiný subjekt a to ani v rámci jejího
budoucího vzniku., pi'ernény či přechodu i'i d;~le ani ve prospi?ch t!'etich osob. Pokud pro Nabvvatele
vykonilvaji ónnosti třetí osoby a obsah předrnětu Smlouvy je užíván pro jiné plněni smluvního vztahu a
těchto ti'etfch osob. má se za to, že f\blJ)'v8tei postupuje oprávněni těchto nepievodítelnych práv na
tyto osoby, ačkonv je to na základě této SmlOll\fV v\íslovně zakázáno.

10. Objednatel bere na vědomi .. že poskytnutá Data a Produkty .. Služby mohou zahrnovat práva tř'etkh
stran, které je oprávněn ÓHvlÚ poskytovat \ na zMdadé mezinárodních dohod ;j .líných platných
dokumentů.

11. Objednate! OdpU\{id;~ za škodu zpl~l,;;obencu jeho jednáni'm 'i případě, te poruš! ustanovení bodu č. ti
porušeni těchto smluvních podmínek a dMe je povinen vydat bezdl!Vodné obohaceni, vzniklo .. 1i jeho
jedno) nírn.

12. Data ti Produkty, SlužbV, které Objednatl~l užil v souladu a s úl~elem výše uvedené objedn;!ivkv, se
považují za opn~vněně užitá, pokud se smluvní s\:nmy nedohodnou jinak.

LI. Prtiva tťetích osob, které nejsou v této objednávce určeny, a není no né odkazováno. nť.~maji ládné
právo jakkoli vymáhat pínf'rli ml Zhotoviteii podle vý~;e uvedené Objedni'lvky.

14. !holovite! nenese ;~ádnou odpovédnost' za použit.i Dat a Produkttl, kt.:fÓ Objednat.i~! užije, zpracuje,
reprodukuje, rozšiřuje a to jakýmkoHv způsobem a odvolává se tak na zdro] Dat a Produktů, Služeb
poskytnut'1ch Ó1MO a dMe nenese Zhoto',,11tel žádnou Odpovl2dnost, pokud Ob,iednatel prezentuje" svoji
činnost pod označením a iogern ČHl'V1Ú, které si opatří! nezávisle a bez vědo!'ni ČHMtJ n(;~bo mu byly
poskytnuty na lákladě smluvního vztahu či třetí osobou a k Ulití mu nebyi d;~n souhlas ČH~"I(J.
Objednatet nenl oprávněn provád:2t jakékoliv zmá,y Dat a Produktů bez přec!d:Gzfho pisernného
souhlasu Zhotovítele .

.15. Pokud hodnotil pl'edrnétu bud,: v,/šši než 50.000,- Kč bez DPH, je povíner. Zhotovíte! obsah objednávky
lveh::jnít v registru smluv na z3!dadě zákona Č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podrnink,kh účinnosti
někteních smluv ,) o regístru smluv [zákon o registru smluv) způsobern dle ustanovení § .5 odst. 1, jako
povinný subjekt ve $.rnyslu ustanoveni § 2 odst. 1 písmo c) c:\ to ve jhC!ti~ dD 30 dni od pi'ijeti písernné
akceptace objednávky a účinky z této objedn<'ivky nastanou až na základě l.vefejnění v regLstru smluv.

lG. Objednatel prohlašuje, že byl hidn;~ seznámen před odesl,'inírn výše uvedené objix!n~ivky s obsahem iJ

se všeobecnými smluvními podrninkami k poskytnuti Dat a Produktu, Služeb ti potvrzuje jejích shodné
wěni se zaslanGu objednávkou.


