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___ iodní společnost Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem v Teplicích,
Přítkovská 1689, IČ 49099469, DIČ CZ49099469, jednající ing. Davidem Votavou, ředitelem 
odboru rozvoje a investic, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí 
nad Labem v oddílu B, vložka 466, dále jen SYS na straně jedné

a

ZEMPRA DC s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 819/43, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 
254880065, jednající Martin Černý, jednatel společnosti, zapsaná v obchodním rejstříku 
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 109504, dále jen ZEMPRA na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek, tuto

smlouvu 
o spolupráci

I.
Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování 

níže uvedeného předmětu smlouvy.

II.
Předmětem této smlouvy je zajištění a kompletace podkladů z projednávání poplatků 

za zábory veřejného prostranství na příkladu konkrétní investiční akce LT060092 Litoměřice, 
Dalimilova, Kozinova -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Tyto podklady budou SVS 
využity jako podklad pro přípravu další strategie jednání v této problematice.

III.
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IV.
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V.
1. ... .............. . ............................................... ............. .. ........................................................ 
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................................................................................................................... ......................... 
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2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst.
1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu
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podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a 
obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

3. Smlouvaje účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 

VII. platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro 

uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá 
smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

VII.
1. Jakékoli změny této smlouvy ke své platnosti vyžadují formu písemného oboustranně 

podepsaného dodatku. Smlouvaje rovněž účinná pro právní nástupce smluvních stran.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po dvou. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
3. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních 
stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I., čl. III., čl. IV., čl. V. a závěrečná ujednání 
v čl. VII., jsou předmětem obchodního tajemství.

4. Smluvní strany na důkaz toho, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, ji takto podepsaly.

V Teplicích dne
1 3  -IH- 2018

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

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

Ing.David Votava, ředitel ORI 

Severočeská vodárenská společnost a.s.

v J J J k . M . dne


