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Smlouva o poskytování služeb I.CA
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

První certifikační autorita, a.s.
zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka- oddíl B, vložka 7136.

Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ: 190 00
Ing. Petrem Budišem, Ph.D., předsedou představenstva a
Ing. Romanem Kučerou, členem představenstva
264 39 395
CZ26439395. nlátce DPH

Sídlo:
zastoupená:

V

IC:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen ,,LCA“)

a

v v

Ředitelství vodních cest CR

Sídlo:
zastoupená:

V

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem

IC:

(dále též „ZÁKAZNÍK44)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytování služeb I.CA

I.
Úvodní ustanovení

I.CA prohlašuje, že je kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru ve smyslu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o
elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním
trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.

1.

II.
r

Ucel Smlouvy
/

Účelem této Smlouvy je zajistit vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis
(QC), TWINS (QC a KC) a systémových certifikátů (SC) v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (dále též ,,eIDAS“), o elektronické identifikaci a službách
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vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES,
zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (dále též
„zákon č. 297/2016 Sb.“), a komerčních certifikátů (KC) včetně komerčních certifikátů pro server

r r

(KCS) pro zaměstnance ZAKAZNIKA prostřednictvím společnosti I.CA.

TU.
Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis
pro zaměstnance ZÁKAZNÍKA (dále jen „kvalifikované certifikáty) a systémových certifikátů
(dále jen „SC”), produktu TWINS (QC a KC), dle elDAS a zákona č. 297/2016 Sb., a dále

f r

vydávání komerčních certifikátů pro zaměstnance ZAKAZNIKA (dále jen „komerční certifikáty) a
komerčních serverových certifikátů (dále jen ,,KSC“). Kvalifikované certifikáty, SC, komerční
certifikáty a KSC (dohromady též jako „certifikáty”), vydávané podle této Smlouvy, budou
vydávány prostřednictvím pracovišť veřejných registračních autorit I.CA.

1.

2. Kvalifikovaným certifikátem podle této Smlouvy se rozumí certifikát ve smyslu článku 28
elDAS, u něhož je kromě totožnosti žadatele ověřován také jeho zaměstnanecký poměr
k ZÁKAZNÍKOVI, a to předložením „Potvrzení o zaměstnaneckém poměru”, jehož vzor je uveden

r f

v Příloze č. 1 této Smlouvy, podepsaného zaměstnancem ZAKAZNIKA, pro nějž má být
4

f r

kvalifikovaný certifikát vydán a osobou oprávněnou jednat za ZAKAZNIKA.

Elektronické žádosti o kvalifikované certifikáty, vydávané podle této Smlouvy, musí splňovat
naplnění položky jedinečného jména (/^Organizace uvedené v „Potvrzení o zaměstnaneckém
poměru”, jehož vzor je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Položka "O" (název organizace) je naplněna (bez uvozovek):

„ Ředitelství vodních cest ČR

Údaj položky "OU" (název organizační jednotky) je variabilní a jeho obsah závisí na organizačním
útvaru zaměstnance ZÁKAZNÍKA, jemuž má být kvalifikovaný certifikát vydán. Obsah položek
„0“ a „OU“ musí vždy souhlasit s jejich obsahem, uvedeným v "Potvrzení o zaměstnaneckém
poměru".

3. Komerčním certifikátem podle této Smlouvy se rozumí certifikát, u něhož je kromě totožnosti
žadatele ověřován také jeho zaměstnanecký poměr k ZÁKAZNÍKOVI, a to předložením
„Potvrzení o zaměstnaneckém poměru”, jehož vzor je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy,

f f

podepsaného zaměstnancem ZAKAZNIKA, pro nějž má být komerční certifikát vydán a osobou
oprávněnou jednat za ZÁKAZNÍKA.

Elektronické žádosti o komerční certifikáty, vydávané podle této Smlouvy, musí splňovat naplnění
položky jedinečného jména O a OU, uvedené v „Potvrzení o zaměstnaneckém poměru”, jehož vzor
je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Položka "O" (název organizace) je naplněna (bez uvozovek):

„ Ředitelství vodních cest ČR “.
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Údaj položky "OU" (název organizační jednotky) je variabilní a jeho obsah závisí na organizačním
útvaru zaměstnance ZÁKAZNÍKA, jemuž má být kvalifikovaný certifikát vydán. Obsah položek
„0“ a „OU“ musí vždy souhlasit s jejich obsahem, uvedeným v "Potvrzení o zaměstnaneckém
poměru".

4. Produkt TWINS (QC a KC) podle této smlouvy se rozumí vydání kvalifikovaného certifikátu
a komerčního certifikátu na základě vytvoření jedné žádosti.

5. Komerčním certifikátem pro server a systémovým certifikátem podle této Smlouvy se rozumí
certifikát, u něhož je kromě totožnosti žadatele ověřována také jeho plná moc k podání žádosti o
certifikát a převzetí certifikátu vystavená osobou oprávněnou k jednání za ZÁKAZNÍKA, a to
předložením „Plné moci“, jejíž vzory jsou uvedeny v Přílohách č. 4 a č. 5 této Smlouvy, podepsané
osobou oprávněnou jednat za ZÁKAZNÍKA.

6. Kvalifikované certifikáty a komerční certifikáty, vydávané podle této Smlouvy, budou
vydávány prostřednictvím pracoviště veřejné registrační autority, případně na základě objednávky
ZÁKAZNÍKA prostřednictvím pracoviště mobilní registrační autority I.CA.

IV.
Oprávněné osoby ZÁKAZNÍKA

1. Jednotlivá „Potvrzení o zaměstnaneckém poměru“ a „Plné moci“ podle předcházejícího článku
f r r rjsou jménem ZAKAZNIKA oprávněny podepisovat osoby oprávněné jednat za ZAKAZNIKA,

nebo osoby k tomuto úkonu pověřené Plnou mocí podle vzoru v Příloze č. 6 této Smlouvy.

Veškeré změny Přílohy č. 6 této Smlouvy jsou vůči I.CA účinné 3 pracovní dny po doručení jejich
písemného oznámení na adresu sídla I.CA, podepsaného oprávněným zástupcem ZÁKAZNÍKA.

V.
Povinnosti ZÁKAZNÍKA

1. ZÁKAZNÍK se zavazuje při používání certifikátů, vydaných na základě této Smlouvy, dodržovat
aktuální Certifikační politiku I.CA pro oblast vydávání kvalifikovaných certifikátů, aktuální
Certifikační politiku I.CA pro oblast vydávání systémových certifikátů a aktuální Certifikační
politiku I.CA pro oblast vydávání komerčních certifikátů, se kterými byl při podpisu této smlouvy
seznámen. S veškerými změnami těchto dokumentů bude I.CA neprodleně seznamovat
ZÁKAZNÍKA.

r r
*2. ZAKAZNIK má povinnost k náhradě újmy na jmění vzniklé v souvislosti s nedodržením

Certifikační politiky pro kvalifikované certifikáty (CPQC), Certifikační politiky pro systémové
certifikáty (CPSC) a Certifikační politiky pro komerční certifikáty (CPKC), zejména s vyzrazením
a zneužitím soukromého klíče žadatele o certifikát.
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CPQC, CPSC a CPKC, zaslané I.CA na e-mailovou adresu ZÁKAZNÍKA
jsou vůči ZÁKAZNÍKOVI

ZÁKAZNÍKA, které učiní do 3 pracovních dnů od jejich převzetí.

3. Veškeré změn
účinné okamžikem potvrzení ze strany

VI.
Povinnosti I.CA

1. I.CA ručí za jedinečnost identifikačních údajů žadatele, uvedených v kvalifikovaných
a v komerčních certifikátech, vydaných podle této Smlouvy.

2. I.CA se zavazuje poskytovat žadatelům o certifikáty podporu zaručenou CPQC, CPSC a CPKC.

3. I.CA se zavazuje zajišťovat provoz vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů
v pracovních dnech od 8:00 hod. do 18:00 hod.

4. I.CA se zavazuje zveřejňovat na své internetové stránce www.ica.cz seznam zneplatněných
kvalifikovaných certifikátů (dále jen „CRL") v intervalu ne delším, než každých 12 hodin,
a komerčních certifikátů (dále jen „CRL") v intervalu ne delším, než každých 24 hodin.

5. Kvalifikované certifikáty budou vydávány zaměstnancům ZÁKAZNÍKA při současném splnění
následujících požadavků:

- předložení dokladů totožnosti dle CPQC,
předání "Potvrzení o zaměstnaneckém poměru“ nebo „Plné moci“, jejíž součástí je souhlas

r r

ZAKAZNIKA kvalifikovaný certifikát vydat a která je podepsána osobou oprávněnou dle
Článku IV. této Smlouvy za ZÁKAZNÍKA jednat,
předložení elektronické žádosti o vydání kvalifikovaného certifikátu vytvořené postupem
uvedeným na internetové stránce I.CA www.ica.cz. jejíž naplnění položek odpovídá bodu
2. Článku III. této Smlouvy.

6. Komerční certifikáty budou vydávány zaměstnancům ZÁKAZNÍKA při současném splnění
následujících požadavků:

předložení dokladů totožnosti dle CPKC,
předání "Potvrzení o zaměstnaneckém poměru“ nebo „Plné moci“. jejíž součástí je souhlas

f r

ZAKAZNIKA komerční certifikát vydat a která je podepsána osobou oprávněnou dle
Článku IV. této Smlouvy za ZÁKAZNÍKA jednat.

- předložení elektronické žádosti o vydání kvalifikovaného certifikátu vytvořené postupem
uvedeným na internetové stránce I. CA www.ica.cz, jejíž naplnění položek odpovídá bodu
3. článku III. této Smlouvy.

VII.
Cenové a fakturační podmínky pro projekty ZÁKAZNÍKA

1. Cena za vydání jednoho prvotního certifikátu TWINS na dobu platnosti 1 roku splňujícího
naplnění položek elektronické žádosti o vydání kvalifikovaného certifikátu (TWINS) pro

r r

zaměstnance ZAKAZNIKA činí :
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380,- Kč bez DPH, tj. 459,80 Kč s DPH

2. Cena za vydáni jednoho následného certifikátu TWINS splňujícího naplnění položek elektronické
žádosti o vydání kvalifikovaného certifikátu (TWINS) s platností 1 rok pro zaměstnance
ZÁKAZNÍKA činí:

380,- Kč bez DPH, tj. 459,80 Kč s DPH

3. Cena za vydání jednoho prvotního zaměstnaneckého kvalifikovaného certifikátu na dobu platnosti
1 roku splňujícího naplnění položek elektronické žádosti o vydání kvalifikovaného certifikátu pro
zaměstnance ZÁKAZNÍKA činí:

350,- Kč bez DPH, tj. 423,50 Kč s DPH

4. Cena za vydání jednoho následného zaměstnaneckého kvalifikovaného certifikátu splňujícího
naplnění položek elektronické žádosti o vydání kvalifikovaného certifikátu s platností 1 rok pro
zaměstnance ZÁKAZNÍKA činí:

350,- Kě bez DPH, tj. 423,50 Kč s DPH

5. Cena za vydání jednoho prvotního systémového certifikátu ná dobu platnosti 1 roku splňujícího
naplnění položek elektronické žádosti o vydání kvalifikovaného certifikátu pro zaměstnance
ZÁKAZNÍKA činí:

640,- Kč bez DPH, tj. 774,40 Kč s DPH
6. Cena za vydání jednoho následného systémového certifikátu splňujícího naplnění položek

elektronické žádosti o vydání kvalifikovaného certifikátu s platností 1 rok pro zaměstnance
ZÁKAZNÍKA činí:

640,- Kč bez DPH, tj. 774,40 Kč s DPH

7. Cena za vydání jednoho prvotního zaměstnaneckého komerčního certifikátu na dobu platnosti
1 roku splňujícího naplnění položek elektronické žádosti o vydání komerčního certifikátu pro
zaměstnance ZÁKAZNÍKA činí:

320,- Kč bez DPH, tj. 387,20 Kč s DPH

8. Cena za vydání jednoho následného zaměstnaneckého komerčního certifikátu splňujícího naplnění
položek elektronické žádosti o vydání komerčního certifikátu s platností 1 rok pro zaměstnance
ZÁKAZNÍKA činí:

320,- Kč bez DPH, tj. 387,20 Kč s DPH
i;9. Cena za vydání jednoho prvotního komerčního certifikátu pro server na dobu platnosti 1 roku

splňujícího naplnění položek elektronické žádosti o vydání komerčního certifikátu pro
zaměstnance ZÁKAZNÍKA činí:

960,- Kč bez DPH, tj. 1161,60 Kč s DPH

10. Cena za vydání jednoho následného komerčního certifikátu pro server splňujícího naplnění
položek elektronické žádosti o vydání komerčního certifikátu s platností 1 rok pro zaměstnance
ZÁKAZNÍKA činí:
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960,- Kč bez DPH, tj. 1161,60 Kč s DPH

11. Cena za čipovou kartu Síarcos 3.5 činí:

325,- Kč bez DPH, tj. 393,25 Kč s DPH

12. Cena za čipovou kartu Starcos 3.5 plug-in činí:

325,- Kč bez DPH, tj. 393,25 Kč s DPH

13. Cena za čtečku (token) miniLECTOR S-EVO činí:

325,- Kč bez DPH, tj. 393,25 Kč s DPH

14. Cena za čtečku čipových karet SCR 335, 3310, 3500 či Liteo činí:

400,- Kč bez DPH, tj. 484,- Kč s DPH

15. Cena zajeden výjezd pracoviště mobilní Registrační autority I.CA, určené pro vydávání
kvalifikovaných certifikátů a komerčních certifikátů (výjezd se uskuteční pouze v případě
požadavku a na základě objednávky ZÁKAZNÍKA) činí:

4.000,- Kč bez DPH, tj. 4.840,- Kč s DPH

Mobilní registrační autorita obsazená 1 operátorem vydá za 1 pracovní den cca 20-30 certifikátů.

16. Vyúčtování ceny za vydání všech prvotních a všech následných kvalifikovaných a komerčních
certifikátů, dodaných čipových karet a čteček čipových karet podle této Smlouvy bude prováděno
hromadně, vždy jednou měsíčně zpětně za poslední uplynulý kalendářní měsíc, v němž I.CA
certifikáty vydala a dodala čipové karty a čtečky čipových karet.

17. I.CA je povinna vystavit řádný daňový doklad podle podmínek této Smlouvy do 15. dne
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je účtována cena za vydání
všech prvotních a za vydání všech následných kvalifikovaných a komerčních certifikátů a dodané
čipové karty a čtečky čipových karet.

r r

18. ZAKAZNIK je povinen uhradit cenu za všechny vydané prvotní certifikáty, za všechny následné
certifikáty a dodané čipové karty a čtečky čipových karet převodem na účet I.CA do 30 dnů, a to
na základě daňového dokladu, vystaveného I.CA a odeslaného na adresu:

Ředitelstv í vodních cest ČR
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Daňový doklad musí mít náležitosti daňových a účetních dokladů, stanovených platnými právními
předpisy. ZÁKAZNÍK je oprávněn daňový doklad, který nebude splňovat náležitosti podle
platných právních předpisů a jehož věcný obsah nebude v souladu s počtem a druhem vydaných
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prvotních a následných kvalifikovaných a komerčních certifikátů a dodaných čipových karet a
čteček čipových karet, vrátit I.CA.

I.CA je povinna nedostatky daňového dokladu odstranit a vystavit nový daňový doklad.
Na základě vadně vystaveného daňového dokladu ve smyslu tohoto odstavce se ZÁKAZNÍK
neocitá v prodlení. Doba splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení doplněného či
opraveného, resp. nově vystaveného daňového dokladu.

r r19. V případě prodlení ZAKAZNIKA s uhrazením daňového dokladu, vystaveného I.CA, je I.CA
oprávněna účtovat ZÁKAZNÍKOVI úrok z prodlení, a to ve výši 0,01% z dlužné částky za každý
den prodlení.

20. Při nezaplacení ceny za vydané certifikáty v době splatnosti si I.CA vyhrazuje právo nepřijímat od
ZÁKAZNÍKA další žádosti na vydávání certifikátů podle této Smlouvy, a to do doby vyrovnání
všech finančních závazků ze strany ZÁKAZNÍKA.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti na základě jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouvaje uzavřena na dobu neurčitou.

2. Platnost smlouvy může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo písemným
vypovězením ze strany I.CA z titulu závažného porušení ustanovení této Smlouvy ze strany

/ / / fZAKAZNIKA nebo písemným vypovězením ze strany ZAKAZNÍKA z titulu závažného porušení
ustanovení této Smlouvy ze strany I.CA. Výpovědní doba u výpovědi podané ze strany I. CA i ze
strany ZÁKAZNÍKA činí 3 měsíce a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci,
v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

3. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku.

4. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran
ve formě číslovaných dodatků a musí být podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. V případě rozporu ustanovení této Smlouvy a CPQC, této Smlouvy a CPQSC nebo této Smlouvy
a CPKC mají přednost ustanovení této Smlouvy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž
jedno vyhotovení obdrží ZÁKAZNÍK a jedno vyhotovení obdrží I.CA.

7. Smluvní strany se dohodly, že ve vztazích mezi ZÁKAZNÍKEM a I.CA vyplývajících z této
smlouvy se neuplatní §§ 1895-1900 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

8. Seznam příloh, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

• číslo 1 - Potvrzení o zaměstnaneckém poměru pro QC
• Číslo 2 - Potvrzení o zaměstnaneckém poměru pro KC
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• číslo 3-Potvrzení o zaměstnaneckém poměru pro Twins
• číslo 4 - Plná moc pro komerční serverový certifikát
• číslo 5 - Plná moc pro systémový certifikát
• číslo 6 -Plná moc

b i lo 'A V Praze dneV Praze dne
V V

Za Ředitelství vodních cest CRZa První certifikační autoritu, a.s.

Ing. Petr Budiš, Ph.D., MBA
předseda představenstva

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Ing. Roman Kučera
čleií představenstva
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Příloha č. 1

Potvrzení o zaměstnaneckém poměru pro QC

Tímto potvrzujeme, že pan/paní
>

Bytem

R.Č.

E-mail adresa (naplnění položky certifikátu) @

je k dnešnímu dni naším zaměstnancem.

Ředitelství vodních cest ČRNázev organizace:

Adresa: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

i
IČ: 67981801

Souhlasíme stím, aby mu/jí byl společností První certifikační autorita, a s., vydán zaměstnanecký
kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis s uvedením názvu naší organizace.

sV položce „0“ žádosti o kvalifikovaný certifikát pro zaměstnance bude uvedeno:
O = Ředitelství vodních cest

i
ia
a
iaaV položce „OU“ žádosti o kvalifikovaný certifikát pro zaměstnance bude uvedeno: iaaaaaOU =
aaa

I

IV dne
is
i
i

i
5:

i
jméno a funkce

oprávněné osoby k jednání
za Ředitelství vodních cest ČR

ipodpis zaměstnance

:
:

i
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Příloha č. 2

Potvrzení o zaměstnaneckém poměru pro KC

Tímto potvrzujeme, že pan/paní

Bytem

R.Č.

E-mail adresa (naplnění položky certifikátu) @

je k dnešnímu dni naším zaměstnancem.

Ředitelství vodních cest ČRNázev organizace:

Adresa: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČ: 67981801

Souhlasíme stím, aby mu/jí byl společností První certifikační autorita, a.s., vydán zaměstnanecký
komerční certifikát s uvedením názvu naší organizace.

V položce „0“ žádosti o komerční certifikát pro zaměstnance bude uvedeno:

O = Ředitelství vodních cest

V položce „OU“ žádosti o komerční certifikát pro zaměstnance bude uvedeno:

OU =

V dne

jméno a funkce
oprávněné osoby k jednání

za Ředitelství vodních cest ČR

podpis zaměstnance
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Příloha č. 3

Potvrzení o zaměstnaneckém poměru pro Twins

Tímto potvrzujeme, že pan/paní
J

Bytem

R.Č.

E-mail adresa (naplnění položky certifikátu) @

je k dnešnímu dni naším zaměstnancem.

Ředitelství vodních cest ČRNázev společnosti:

Adresa: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČ: 67981801

Souhlasíme s tím, aby mu/jí byl společností První certifikační autorita vydán kvalifikovaný
certifikát pro elektronický podpis a komerční certifikát (produkt Twins) s uvedením názvu naší

as.

společnosti.

V položce „0“ žádosti o komerční certifikát pro zaměstnance bude uvedeno:

O = Ředitelství vodních cest ČR

V položce „OU“ žádosti o komerční certifikát pro zaměstnance bude uvedeno:

OU =

V dne
i

i

jméno a funkce
oprávněné osoby k jednání

za Ředitelství vodních cest ČR

podpis zaměstnance

;

I
i

I
I
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1Příloha č. 4

Plná moc pro komerční serverový certifikát

Zmocnitel:
Název organizace: Ředitelství vodních cest ČR
Sídlo organizace: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČ: 67981801

Jméno, příjmení
Adresa trvalého bydliště:
Datum narození rodné číslo

Zmocněnec: Jméno, příjmení
Adresa trvalého bydliště:
Datum nar.: rodné číslo:

Níže podepsaný zmocnitel dává tímto plnou moc zmocněnci k těmto úkolům souvisejícím s poskytnutí
služeb I.CA, a.s.:

• žádost o komerční serverový certifikát a vyzvednutí certifikátu
• žádost o následný certifikát

• zneplatnění certifikátu

s naplněním položky CN:

Tato plná moc má účinnost do:

V dne V dne

podpis zmocnitele podpis zmocněnce
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Příloha č. 5

Plná moc pro systémový certifikát

Zmocnitel:
Název organizace: Ředitelství vodních cest ČR
Sídlo organizace: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČ: 67981801

Jméno, příjmení
Adresa trvalého bydliště:
Datum narození rodné číslo

Zmocněnec: Jméno, příjmení
Adresa trvalého bydliště:
Datum nar.: rodné číslo:

Níže podepsaný zmocnitel dává tímto plnou moc zmocněnci k těmto úkolům souvisejícím s poskytnutí
služeb I.CA, a.s.:

• žádost o systémový certifikát a vyzvednutí certifikátu
• žádost o následný certifikát

• zneplatnění certifikátu

s naplněním položky CN:

Tato plná moc má účinnost do:

V dne V dne

i
podpis zmocnitele podpis zmocněnce

i
!
\

!
I
i
i
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Příloha č.6
Plná moc

Zmocnitel: Ředitelství vodních cest ČR

se sídlem: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČ: 67981801
Jednající
Jméno, příjmení: t-is&PM / fi

adresa trvalého bydliště : HHBHH
datum narození: id 'J' ''MĚiĚĚmĚm.

Zmocněnec:

Zmocnitel tímto uděluje plnou moc všem výše uvedeným zmocněncům k vyřizování žádostí
o kvalifikovaný zaměstnanecký certifikát, komerční zaměstnanecký certifikát, komerční certifikát pro
server, podpisový certifikát pro obnovu komerčního certifikátu pro server, systémový certifikát a
kvalifikovaný certifikát pro obnovu kvalifikovaného systémového certifikátu na Registračních
autoritách I.CA (První certifikační autorita, a.s.) v rozsahu*:

> samostatné jednání za příslušný útvar - podpis formuláře „Potvrzení o zaměstnaneckém
poměru“ zaměstnancům příslušného útvaru.

> samostatné jednání za příslušný útvar - podpis formuláře „Plná moc pro systémový certifikát"
zaměstnancům příslušného útvaru.

> samostatné jednání za příslušný útvar - podpis formuláře „Plná moc pro komerční serverový
certifikát" zaměstnancům příslušného útvaru.

Zmocnění dle této plné moci je časově omezené na dobu platnosti smlouvy.

7O
dneV podpis jednajícíhou- i

* (nehodící se škrtněte)
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