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Poskytovatel: Ostravské komunikace, a.s. 
Zastoupená: Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva 
Se sídlem: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
IČ: 25396544 
DIČ: CZ25396544 
Bankovní spojení:  Komerční banka Ostrava 
Č. účtu:  86-5225320227/0100 
Pověřená osoba:  XXXXXXX 
 
Objednatel:  ................................................. 
Se sídlem: ................................................. 
IČ: ................................................. 
DIČ: ................................................. 
Bankovní spojení: ................................................. 
Č. účtu:  ................................................. 
Pověřená osoba:  .................................................tel.: ..............................., email: ................................................. 
 
Poskytovatel na základě Žádosti o poskytnutí výstupů z GIS OK ze dne X.X.XXXX předává tyto výstupy: 
 

PASPORT JEDNOTKOVÁ CENA 
POČET 

OBJEKTŮ/JEDNOTEK 
CELKEM BEZ DPH 

    

    

DATA CELKEM  

ZÁKLADNÍ SAZBA  

CELKEM   

 
Výstupy se poskytují za smluvní cenu podle platného ceníku. Objednatel souhlasí s uvedenou cenou ve výši XXXX Kč bez DPH 
(XXXX Kč s DPH). 
Upozorňujeme, že ne všechna data jsou geodeticky zaměřená. Data mají pouze orientační charakter a k určení jejich přesné 
polohy doporučujeme objekty před zahájením zemních prací předem vytyčit. 
Vzhledem k tomu, že jsou Ostravské komunikace, a.s. povinnou osobou dle zákona č.181/2014 Sb.  O kybernetické 
bezpečnosti, mají informace poskytnuté ze systému GIS strategický, utajovaný a v některých případech  také zákonem 
chráněný význam. 
Poskytovatel upozorňuje objednatele, že vzhledem k výše uvedenému, nesmí převzaté informace z informačního systému GIS 
dále volně šířit, předávat nebo využívat k jinému účelu než k tomu, za kterým tyto informace požadoval. Bez souhlasu 
Ostravských komunikací, a.s. nesmí tyto informace předávat třetím osobám. Po ukončení prací je povinen objednatel 
předaná data smazat ve svém systému. 
V případě, že jsou v předávaných datech data světelných signalizačních zařízení (SSZ), jsou Ostravské komunikace, a.s. 
povinnou osobou dle zákona č. 181/2014 Sb., §3, odst. f) pro provoz SSZ. Z tohoto důvodu jsou jednotlivé komponenty SSZ 
včetně sítí chráněnými aktivy kybernetické bezpečnosti. Předávání informací o těchto aktivech je omezeno podmínkami 
zákona č. 181/2014 Sb. a vyhláškou č. 82/2018 Sb. 

 
Datum předání dat:  
 
 
Předal: XXXXX  ............................................                         Převzal: XXXXX.................................................. 

 


