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DODATEK č. 1 SMLOUVY
o spolupráci při aktualizaci a správě Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje 

a o společném postupu zadavatelů pro období od 13. 11. 2007 

Smluvní strany

Zlínský kraj 
Se sídlem: Zlín, Tř. T. Bati 21, PSČ: 76190 
Zástupce ve věcech smluvních: MVDr. Stanislav Mišák, hejtman
Zástupce ve věcech technických: RNDr. Ivo Skrášek, vedoucí Oddělení informatiky 
IČ: 70891320
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: 5627742/0800
(dále jen „Zlínský kraj“)

a

správci inženýrských sítí:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(společnost vznikla odštěpením rozdělované společnosti O2 Czech Republic a.s. (předchozí obchodní 
firma Telefónica Czech Republic, a.s.), IČ: 60193336, když na společnost Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., jako na nástupnickou společnost, přešla část jmění rozdělované společnosti 
vymezená v projektu rozdělení, přičemž dle tohoto projektu přešla na nástupnickou společnost Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. i veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy o spolupráci při aktualizaci 
a správě Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje ze dne 13. 11. 2007)
Se sídlem: Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2681/6, PSČ 130 00
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Honzík, manažer Technické dokumentace sítě 

(dle platného pověření společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s.)

IČ: 04084063
DIČ: CZ04084063
Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, 160 41
Číslo účtu: 2019160003/6000
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20623

E.ON Distribuce, a.s.
Se sídlem: České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6,

České Budějovice 7, PSČ 370 01
IČ: 28085400
DIČ: CZ28085400
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, 
vložka 1772.
Zastoupená na základě plné moci ze dne 2. 7. 2008 společností:

E.ON Česká republika, s. r. o. 
Se sídlem: České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6,

České Budějovice 7, PSČ 370 01
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Karel Mencl, vedoucí Správy TIS, GIS

Ing. Jiří Sulek, vedoucí Správy technické evidence a GIS
Zástupce ve věcech technických: Ing. Irena Karásková, Technik mapové dokumentace
IČ: 25733591
DIČ: CZ25733591
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 17003621/0100
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 15066
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RWE Distribuční služby, s.r.o.
(Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 21. 11. 2007 a dodatku č. 1 ze dne 28. 11. 2008, 
uzavřené mezi společností Severomoravská plynárenská, a.s. a společností RWE Distribuční služby, 
s.r.o. byla prodána část podniku společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. společnosti RWE 
Distribuční služby, s.r.o. Na tuto společnost přešla část jmění rozdělované společnosti, přičemž na RWE 
Distribuční služby s.r.o. přešla i veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy o spolupráci při aktualizaci a 
správě Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje ze dne 13. 11. 2007)
Se sídlem: Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1, PSČ 602 00
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Radek Starý, ředitel operativní správy sítí

Zástupce ve věcech technických: Libuše Bažantová, technik koordinace OSS
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311
Bankovní spojení: ČSOB, Pobočka Brno
Číslo účtu: 17837923/0300
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57165
Zastoupená: na základě plné moci společností: 

RWE Česká republika a.s.
Se sídlem: Praha 10 – Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vít Hanák, Manager, Strategic Procurement 

Ing. Jiří Róžański, Strategic Purchaser 
IČ: 24275051
DIČ: CZ24275051
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18556, 

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Se sídlem: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Lejsal, předseda představenstva
Zástupce ve věcech technických:  Bohumil Alexa, vedoucí ÚTP/GIS
IČ: 49451871
DIČ: CZ49451871
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 2002-691/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1147

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Se sídlem: Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290, Sady, PSČ 686 01
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec, předseda představenstva
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 49453866
DIČ: CZ49453866
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1164

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Se sídlem: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Michal Korabík, ředitel
Zástupce ve věcech technických: Ing. Vít Petřvalský, správce GIS
IČ: 47674652
DIČ: CZ47674652
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Vsetín
Číslo účtu: 2504-851/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 682
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MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Se sídlem: Olomouc, Tovární 41, PSČ 779 00
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Bernard, MBA, generální ředitel
Zástupce ve věcech technických: Ing. Vojtěch Jaroš, vedoucí oddělení GIS
IČ: 61859575
DIČ: CZ61859575
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Olomouc
Číslo účtu: 35-5727510207/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1943

ČEZ Distribuce, a. s.
Se sídlem: Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Pošta, Vedoucí odboru Koordinace Informačních 

Systémů
Zástupce ve věcech technických: Bc. Jiří Novák, Specialista TIS - senior
IČ: 24729035
DIČ: CZ24729035
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Centrála Praha
Číslo účtu: 35 – 4544580267/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

Vzhledem k tomu, že

1. smluvní strany uzavřely s účinností od 18. 7. 2007 Smlouvu o spolupráci při aktualizaci a správě 
Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje a o společném postupu zadavatelů pro období 
od 13. 11. 2007, jejímž předmětem je zejména stanovení podmínek spolupráce na projektu 
Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje s cílem jednotné správy, aktualizace, tvorby a 
vzájemného sdílení technických map mezi jejich uživateli prostřednictvím správce datového skladu 
(dále jen „smlouva“),

2. smluvní strany na základě smlouvy úspěšně spolupracují na projektu Jednotné digitální technické 
mapy Zlínského kraje (dále jen „JDTM ZK“) a chtějí zachovat spolupráci i do budoucna,

3. smluvní strany zamýšlí změnit stávající způsob správy JDTM ZK, což je možné realizovat pouze na 
základě nového zadávacího řízení na správce datového skladu,

4. smluvní strany si nepřejí stávající způsob správy JDTM ZK ukončit bez zajištění kontinuálního 
přechodu na nový způsob správy JDTM ZK,

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku: 

Část A. 

Článek IV. Závazky a oprávnění smluvních stran při aktualizaci a správě JDTM ZK - se mění
a nově zní:

K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany zavazují k vzájemné součinnosti při plnění předmětu 
smlouvy a k plnění následujících povinností:

1. Zlínský kraj se zavazuje:

a) Koordinovat činnost všech správců sítí za účelem naplnění předmětu této smlouvy. Zlínský kraj 
si vyhrazuje právo pověřit koordinací projektu jiný subjekt.

b) Zabezpečit prokazatelně informaci pro uživatele JDTM ZK, že výstupy a informace 
z využívaných dat JDTM ZK nenahrazují vyjádření správce sítí.

c) Podporovat zavedení systému jednotné správy jednotlivých ÚMPS na území Zlínského kraje 
v souladu s Provozním řádem JDTM ZK a Směrnicí na pořizování grafických dat JDTM ZK, 
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které jsou zveřejněny na stránkách http://www.jdtm-zk.cz/ v sekci Ke stažení a za tímto účelem 
vyvíjet součinnost s obcemi, zhotoviteli geodetických prací, projektanty a stavebními úřady.

d) Uzavřít se správcem datového skladu JDTM ZK, vybraným na základě zadávacího řízení,
smlouvu na zajištění činnosti správy JDTM ZK, která bude obsahovat:
 technické i finanční podmínky výkonu činnosti správce datového skladu JDTM ZK, způsob 

užívání a ochranu dat, záruky a odpovědnost za vady, závazek správce datového skladu 
JDTM ZK při ukončení smlouvy na zajištění správy JDTM ZK předat data všem účastníkům 
Projektu JDTM ZK a poté data odstranit z datového skladu;

 závazek správce datového skladu JDTM ZK, aby data JDTM ZK byla poskytována 
uživatelům v souladu s Provozním řádem JDTM ZK a o této činnosti byla vedena 
prokazatelná evidence; 

 závazek správce datového skladu JDTM ZK vést prokazatelně informace o každém 
grafickém elementu JDTM ZK, minimálně v rozsahu: zpracovatel a ověřovatel zaměření, 
investor (pro koho bylo zaměření vyhotoveno), popis (účel zaměření, třída přesnosti), datum 
zaměření;

 vkládání digitálních dat sjednocených Zlínským krajem do datového skladu JDTM ZK;
 vkládání informací o inženýrských sítích do datového skladu JDTM ZK;
 následující platební podmínky: 

o správce datového skladu JDTM ZK bude oprávněn fakturovat částku připadající na 
jeden měsíc vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Tento den bude dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

o každá faktura (daňový doklad) vystavená správcem datového skladu musí 
obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů a bude splatná ve lhůtě nepřesahující 30 dnů ode 
dne doručení; 

o v případě pochybnosti o doručení faktury (daňového dokladu) odeslané 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, se má za to, že bylo doručeno 
třetí pracovní den ode dne jeho prokazatelného odeslání;

o faktura (daňový doklad), která neobsahuje veškeré náležitosti vyplývající z obecně 
závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo má jiné vady 
v obsahu bude vrácena správci datového skladu JDTM ZK k opravě nebo doplnění. 
Od doručení opravené faktury (daňového dokladu) běží nová lhůta splatnosti. 

2. Správci inženýrských sítí se zavazují:

a) Uzavřít samostatnou smlouvu na zajištění činnosti správy JDTM ZK (dále jen SaS) se správcem 
datového skladu JDTM ZK, vybraným na základě zadávacího řízení. Smlouva bude obsahovat:
 technické i finanční podmínky výkonu činnosti správce datového skladu JDTM ZK, způsob 

užívání a ochranu dat a záruky a odpovědnost za vady;  
 závazek správce datového skladu JDTM ZK, aby data JDTM ZK byla poskytována 

uživatelům v souladu s Provozním řádem JDTM ZK a o této činnosti byla vedena 
prokazatelná evidence; 

 závazek správce datového skladu JDTM ZK k tomu, aby data JDTM ZK byla předávána 
správci inženýrské sítě v datové struktuře specifikované v SaS;

 závazek správce datového skladu JDTM ZK vést prokazatelně informace o každém 
grafickém elementu JDTM ZK, minimálně v rozsahu: zpracovatel a ověřovatel zaměření, 
investor (pro koho bylo zaměření vyhotoveno), popis (účel zaměření, třída přesnosti), datum 
zaměření;

 následující platební podmínky: 
o správce datového skladu JDTM ZK bude oprávněn fakturovat částku připadající na 

jeden měsíc vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Tento den bude dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

o každá faktura (daňový doklad) vystavená Správcem datového skladu musí 
obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

http://www.jdtm-zk.cz/
www.jdtm-zk.cz/
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ve znění pozdějších předpisů a bude splatná ve lhůtě nepřesahující 60 dnů ode 
dne doručení; 

o v případě pochybnosti o doručení faktury (daňového dokladu) odeslané 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, se má za to, že bylo doručeno 
třetí pracovní den ode dne jeho prokazatelného odeslání;

o faktura (daňový doklad), která neobsahuje veškeré náležitosti vyplývající z obecně 
závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo má jiné vady 
v obsahu bude vrácena správci datového skladu JDTM ZK k opravě nebo doplnění. 
Od doručení opravené faktury (daňového dokladu) běží nová lhůta splatnosti. 

 v případě ukončení smluvního vztahu se správcem datového skladu JDTM ZK, obdrží 
strana, která tento vztah ukončila, data v rozsahu, který bude určen dohodou ostatních 
účastníků této smlouvy. Tato data obdrží prostřednictvím Zlínského kraje s tím, že rozsah 
předávaných dat bude zohledňovat prvotní vklad této strany. 

b) Předávat správci datového skladu JDTM ZK informace o změnách inženýrských sítí a jejich 
zařízení ve tříměsíčních intervalech. Toto ustanovení se netýká subjektů, u nichž jsou sdíleny 
informace o průběhu sítí formou WMS (prostřednictvím služby WMS zpřístupní správci 
inženýrských sítí informace o průběhu sítí v aktuálním čase). Subjekty poskytující WMS předají 
podklady k jimi provozovaným sítím ve vektorové formě 1x ročně.

Článek V. část B Způsob užívání dat z DS po dobu trvání smluvního vztahu se správcem DS se 
mění tak, že se za dosavadní odst. 4 vkládají odst. 5, 6 a 7:

5. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že údaje o objektech a sítích technické infrastruktury držitelů 
licence podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (energetický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, jsou v souladu s energetickým zákonem chráněnými informacemi.

6. Smluvní strany se zavazují nepoužít údaje o objektech a sítích technické infrastruktury jiných 
smluvních stran k žádnému jinému účelu, než je plnění předmětu této smlouvy nebo jiných smluv 
mezi smluvními stranami uzavřených.

7. Povinnost zachovat zvýšenou ochranu informací, zejména těch, které jsou chráněny podle 
energetického zákona, trvá po celou dobu účinnosti této smlouvy, jakož i po ukončení její účinnosti.

Článek VI. Úhrada nákladů za správu a aktualizaci JDTM ZK se mění a nově zní: 

1. Celkové náklady na správu JDTM ZK budou hrazeny ze dvou zdrojů. Prvním zdrojem je účet 
sdružených prostředků spravovaný Zlínským krajem a jím zřízený u České spořitelny a. s., číslo 
účtu 5627742/0800. Druhým zdrojem jsou přímé platby správci datového skladu. 

2. Obce Zlínského kraje (na základě samostatných smluv se Zlínským krajem) budou hradit roční 
finanční příspěvek za správu JDTM ZK prostřednictvím účtu sdružených prostředků a správci 
inženýrských sítí budou za správu JDTM ZK platit přímo správci DS na základě dohodnutého klíče, 
kterým je procentní podíl na celkových nákladech správy JDTM ZK.

Společnost %

Obce Zlínského kraje 38,50 %

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 14,00 %

E.ON Distribuce, a.s., zastoupená E.ON ČR 13,00 %

RWE Distribuční služby, s.r.o. zastoupená RWE ČR 14,50 %

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 3,50 %

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 3,50 %

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 3,50 %

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 3,50 %

ČEZ Distribuce, a. s. 6,00 %

Celkem 100,00 %
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3. Předpokládaná hodnota maximálních ročních celkových nákladů na správu JDTM ZK je stanovena
na 2 900 000 Kč bez DPH. Bude-li sjednáno, že celkové náklady budou valorizovány pouze podle 
skutečně dosažené míry inflace, vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen 
zveřejněného Českým statistickým úřadem, pak se smluvní strany dohodly, že cena bude 
automaticky upravena, bez nutnosti uzavřít písemný dodatek k této smlouvě.

4. Konkrétní částka přímé platby bude zjištěna Zlínským krajem po uzavření smlouvy se správcem 
datového skladu JDTM ZK, ve které budou uvedeny skutečné celkové náklady správy JDTM ZK. 
Takto zjištěná částka bude zaokrouhlena na celé Kč a Zlínským krajem písemně sdělena každému 
Správci inženýrské sítě ve formě platebního kalendáře.

5. Částka přímé platby ve výši zjištěné dle bodu 4. tohoto článku odpovídající příslušnému podílu 
konkrétní smluvní strany dle tabulky uvedené v bodě 2. tohoto článku bude placena za podmínek 
stanovených ve smlouvě se správcem datového skladu JDTM ZK.

6. Nebude-li souhrn finančních příspěvků za správu JDTM ZK na účtu sdružených prostředků 
dostačovat k úhradě příslušného procentního podílu na úhradě celkových nákladů za správu JDTM 
ZK, vyhrazuje si Zlínský kraje právo ukončit se správcem datového skladu JDTM ZK smlouvu na 
zajištění činnosti správy JDTM ZK.

7. Procentní podíly správců inženýrských sítí na úhradě celkových nákladů za správu JDTM ZK jsou 
konečné a zahrnují veškeré náklady správce datového skladu JDTM ZK; výše podílu jednotlivých 
účastníků smlouvy může být upravena pouze dohodou smluvních stran.

8. Dále se smluvní strany dohodly, že

a) aktualizaci ÚMPS v rozsahu zakázky hradí ten, kdo její potřebu vyvolal;
b) aktualizaci a správu informací o inženýrských sítích a jejich zařízeních hradí příslušný správce 

sítě;
c) tvorba a financování nových ÚMPS bude řešena dohodou všech smluvních stran.

Část B.  
Článek VII. Podmínky realizace veřejné zakázky na zajištění činnosti správy JDTM ZK se mění a 
nově zní:

1. Veřejná zakázka na zajištění správy JDTM ZK bude zadána Zlínským krajem coby zadavatelem 
jako nadlimitní veřejná zakázka na služby formou otevřeného řízení. Zadávací podmínky budou 
stanoveny tak, aby projekt JDTM ZK byl udržen a závazky vzešlé ze smlouvy uzavřené s vybraným 
uchazečem byly v souladu se závazky, které na sebe převzali účastníci této smlouvy. Zadávací 
podmínky veřejné zakázky bude Zlínský kraj s ostatními účastníky této smlouvy konzultovat a
zástupci smluvních partnerů ve věcech technických schválí konečné znění na společném jednání.

2. Každý účastník této smlouvy má nárok na místo jednoho člena (včetně jeho náhradníka) hodnotící 
komise.

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bude-li zadávací řízení 
Zlínským krajem zrušeno a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zavazují se smluvní strany ke 
vzájemné spolupráci a postupu dle tohoto článku VII., tak aby byl správce datového skladu vybrán 
v novém zadávacím řízení, jehož zadavatelem bude opět Zlínský kraj.  

4. Smluvní strany se zavazují, že v případě ukončení smluvního vztahu s vybraným správcem 
datového skladu JDTM ZK tuto skutečnost bezodkladně oznámí ostatním smluvním stranám.

5. Vyvstane-li v průběhu plnění veřejné zakázky správy JDTM ZK potřeba dalšího plnění, které nebylo 
předmětem veřejné zakázky, bude Zlínským krajem provedeno zadávací řízení odpovídající 
potřebám smluvních stran, projektu JDTM ZK, finančním možnostem a obecné právní úpravě.
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6. Po uzavření smlouvy mezi Zlínským krajem a uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako 
nejvhodnější v zadávacím řízení na správce datového skladu, bude všemi účastníky této smlouvy 
ukončen jejich smluvní vztah se společností GEOVAP, spol. s r. o., IČ: 15049248 coby stávajícím 
správcem datového skladu.        

Část C. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi jeho účastníky a účinnosti následovně: 

● Část B dodatku nabývá účinnosti dnem nabytí platnosti dodatku;
● Část A dodatku nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla 

vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na správce DS. Smluvní strany přitom jednají 
v souladu s částí A dodatku i před nabytím její účinnosti, pokud je to nezbytné k naplnění 
účelu uzavření tohoto dodatku.

3. Pojmy užité v tomto dodatku mají význam, který je definovaný v čl. II. smlouvy.  

4. Tento dodatek je vyhotoven v 18 (osmnácti) stejnopisech, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá smluvní 
strana.     

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 
Datum a číslo jednací: 25. 04. 2016, 0328/R08/16

Ve Zlíně dne …………………………
________________________________________________

MVDr. Stanislav Mišák, hejtman
Zlínský kraj

V Praze dne …………………………
________________________________________________
Ing. Václav Honzík, manažer Technické dokumentace sítě

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

V Českých Budějovicích

dne ………………………..
________________________________________________

Ing. Karel Mencl, vedoucí Správy TIS, GIS
E.ON Česká republika, s. r. o.
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V Českých Budějovicích

dne ……………………….. ________________________________________________
Ing. Jiří Sulek, vedoucí Správy technické evidence a GIS

E.ON Česká republika, s. r. o.

V Praze dne …………………………..

V Praze dne …………………………..

____________________________________________
Ing. Vít Hanák, Manager, Strategic Procurement

RWE Česká republika a.s.

____________________________________________
Ing. Jiří Róžański, Strategic Purchaser

RWE Česká republika a.s.

V Kroměříži dne ………………………

____________________________________________
Ing. Ladislav Lejsal, předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

V Uherském Hradišti 

dne ………………………..
____________________________________________

Ing. Lubomír Trachtulec, předseda představenstva
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Ve Vsetíně dne ……………………….
____________________________________________

Ing. Michal Korabík, ředitel
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
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V Olomouci dne ………………………
____________________________________________

Ing. Martin Bernard, MBA, generální ředitel
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

V Děčíně dne …………………………
____________________________________________

Ing. Ondřej Pošta, 
Vedoucí odboru Koordinace Informačních Systémů

ČEZ Distribuce, a. s.


