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Vyřízení žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o  

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane, 
 
dne 07.06.2017 ČHMÚ, jako povinný subjekt, obdržel Vaši žádost, naše č.j. P17006126/111, 
kde jste požadoval ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
poskytnout informace, které se vztahovaly k přílohám 1 a 2 (nezačerněné) Licenční smlouvy 
na užívání dat a produktů ČHMÚ pro poskytovatele služeb, uzavřenou mezi povinným 
subjektem a společností MAFRA, a.s. dne 02.01.2017- č. ev. 2000/114/2016. 
 
Povinný subjekt Vaší žádost prostřednictvím rozhodnutí ze dne 21.06.2017, č.j. 
P17006126/111 odmítl, proti kterému jste podal dne 22.06.2017 odvolání pro neposkytnutí 
informací ve věci prodeji produktů společnosti MAFRA, a.s. a které bylo postoupeno ze 
strany povinného subjektu k Ministerstvu životného prostředí. 
MŽP, jako nadřízený orgán podle ustanovení § 20 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo tak, že rozhodnutí Českého 
hydrometeorologického ústavu ze dne 21.06.2017, č.j. P17006126/111 podle ustanovení § 90 
odst. 1 písm. b) správního řádu dne 25.07.2017 zrušil a věc zpět vrátil ČHMÚ k novému 
projednání.  
 
Na základě shora uvedených skutečností povinný subjekt Vám poskytuje informace, které 
byly vyznačené na Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, kde jste v bodu 2) požadoval po ČHMÚ sdělit: 
 

1) jaké data a služby jsou předmětem zmíněné ceny 
2) jaká je jejich běžná cena a jaká byla v tomto případě sleva. 
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V dané věci uvádíme: 
ad 1) V příloze 1 jsou uvedena veškerá data a produkty ČHMÚ, která budou poskytovány 
během účinnosti Licenční smlouvy a to v níže uvedeném rozsahu: 
 
A. PŘEDPOVĚDI 

Druh informace Obsah předpovědi Upřesnění 
Aktualizace 

Název 
souborů čas je v UTC 

(SEČ-1h) – zima 

Předpověď ČR  Dnes Krátká textová předpověď 4.20 pCR0sm 

  

2. až 8. den 

 Ikony (oblačnost, jev) 

11.45 pCR29h 
    Tmin 
    Tmax 
    rychlost větru 

  Výstražné informace   Textová informace Dle vydání později 

Předpověď  pro  Zítra ráno  Ikony (oblačnost, jev) 

12.00 pCK1ho 
kraje ČR – 
reprezentováno 14 
městy  (13 krajů 

zítra den   Tmin 
    Tmax 
    rychlost větru 
pozítří ráno  Ikony (oblačnost, jev) 

12.1 pCK2ho 
pozítří den   Tmin 

      Tmax 
      rychlost větru 

Předpověď Aladin 
ČR 

mapy : teplota, srážky Předpověď na + 54 hod.  1 x denně 
  oblačnost, vítr v  hodinovém kroku 

    (v 06  hod.) 

  úhrny srážek Předpověď na + 72 hod.  1 x denně   

    
B. AKTUÁLNÍ STAV 

Radarové informace  Oblast ČR předpovědní radarová 
animace na 90min. 

 15 min krok/ 
+15min, +30min, 
+45min, +60min, 
+75min, +90min.  

  

Stav vody   data z 365 stanic  vodní stavy  4x denně   
  
C. DOPLŇUJÍCÍ (DALŠÍ) INFORMACE   
Klementinské 

Klementinum 
  Tmin extrém – rok 

8.00 iCK1ht 
rekordy - zítra   Tmax extrém – rok 
 
 
Ad 2) V příloze 2 je uvedena celková roční cena za poskytovaná data, produkty a služby, 
která je stanovena na období účinnosti Licenční smlouvy a činí částku ve výši 4.367.013,-Kč. 
Z  této ceny je poskytována ze strany povinného subjektu sleva ve výši 84,2162%. 
 
 
Dále Vám sdělujeme při vyřizování Vaší žádosti, že povinný subjekt poskytuje informace ve 
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, které nemohou být ze strany žadatele zneužívány ve prospěch informování třetích 
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osob, nejsou poskytovány k účelu jejich dalšího šíření ve sdělovacích prostředcích či 
sociálních sítích a nemohou být zdrojem pro obstarání finančních výhod či nemajetného 
prospěchu. 
 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
      …………………………………….. 

Ing. Václav Dvořák, Ph.D. 
ředitel ČHMÚ 

 
 

Digitálně podepsal
Ing. Eva Šantorová




