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Smlouva o poskytování služeb při vydávání kvalifikovaných
archivních elektronických časových raz ítek I.CA

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „Občanský zákoník")
mezi smluvními stranami:

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

Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ: 19000
Ing. Petrem Budišem, Ph.D., předsedou představenstva a
ing. Romanem Kučerou, členem představenstva
264 39 395
CZ264 39 395

Sídlo:
zastoupená:

iČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „poskytovatel" nebo „I.CA")

a

Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo:
zastoupená:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem
67981801

(dále jen „objednatel")

Preambule

I.CA prohlašuje, že je kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci
a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení
směrnice 1999/93/ES, oprávněným vydávat elektronická časová razítka použitelná dle § 11 a
§ 19, odst. 5, zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce.
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Článek I.
Předmět smlouvy

i

5

íPředmětem plnění této smlouvy je zajištění služby vydávání archivních kvalifikovaných
elektronických časových razítek I.CA (dále jen "časových razítek") pro potřeby objednatele
v souladu s platnou Politikou vydávání kvalifikovaných časových razítek I.CA, která je vždy
v aktuální verzi k dispozici na www.ica . cz.

1.

i;
2. Kvalifikovaná časová razítka, vydávaná podle této smlouvy, budou vydávána pouze

oprávněnému žadateli. Oprávněným žadatelem se pro účely této smlouvy rozumí fyzická
nebo právnická osoba, která se prokazuje (autentizuje) v elektronické komunikaci platným
certifikátem I.CA, jménem a heslem nebo IP adresou.

i
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í3. Seznam oprávněných žadatelů podle této smlouvy v době jejího podpisu a způsob
autentizace ke službě kvalifikovaných časových razítek je uveden v příloze č. 1 této
smlouvy. Seznam může být v době platnosti této smlouvy v případě potřeby na straně
objednatele změněn/rozšířen po dohodě I.CA s objednatelem, příslušná dohoda musí být
učiněna transparentním způsobem a nevyžaduje změnu přílohy této smlouvy.

Článek II.
Závazky objednatele

1. Objednatel se zavazuje ve svých Projektech, využívajících kvalifikovaná časová razítka
vydaná na základě této smlouvy, zabezpečit dodržování platné Politiky vydávání
kvalifikovaných časových razítek I.CA (dále jen „PQTSA I.CA"). Veškeré změny a doplňky
uvedeného dokumenUOsoL^ůč^biednateli účinné okamžikem předání změn a doplňků
na e-mail adresu:^^^^^H^^^^H

>

2. Objednatel nese plnou a výlučnou odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti
s nedodržením PQTSA I.CA.

3. Objednatel se zavazuje neposkytovat plnění poskytnuté I.CA dalším osobám bez souhlasu
I.CA a nezneužívat poskytování služeb I .CA.

Článek III.
Závazky I.CA

i
i

i

I.CA se zavazuje objednateli jako oprávněnému žadateli o služby časové autority
poskytovat danou komplexní službu vydávání kvalifikovaných časových razítek pro jím
realizovaná řešení v souladu s platnou PQTSA I.CA a veškerými relevantními právními
předpisy.

i1.
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2. I.CA se zavazuje zajistit ověřitelnost platnosti časového razítka pomocí uznávané
elektronické značky a tím i jeho průkaznost a ověřitelnost po dobu 10 let od vydání prvního
kvalifikovaného časového razítka vydaného po datu účinnosti této Smlouvy. Výsledek
ověření je ukládán v interních systémech I.CA. Ukončení smluvního vztahu odstoupením
výpovědí nebo jiným způsobem se nedotýká doby trvání závazku I.CA plynoucího z čl. III.
odst. 2. Smlouvy.

i
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3. I.CA se zavazuje poskytnout k datu podpisu této smlouvy webovou on-Iine aplikaci i

i;
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dostupnou objednateli k ověření stavu kvalifikovaného časového razítka po zadání SN
razítka či hash dokumentu.

4. I.CA se dále zavazuje, že bude v období 10 let od vydání prvního kvalifikovaného časového
razítka vydaného po datu účinnosti této Smlouvy na vyžádání objednatele poskytovat
dokumenty nutné pro ověření platnosti kvalifikovaného časového razítka dle odstavce 2
článku III. této Smlouvy:

• kvalifikovaná časová razítka a data nutná pro jejich ověření,
• protokol o kvalifikovaných časových razítkách označený uznávanou elektronickou

značkou I.CA, kterou stvrzuje, že kvalifikovaná časová razítka jsou technicky
ověřitelná v době podání žádosti o protokol,

• kompletní strukturu pro potřeby např. soudního znalce.
Ukončení smluvního vztahu odstoupením, výpovědí nebo jiným způsobem se nedotýká
doby trvání závazku I.CA plynoucího z čl. III. odst. 4. Smlouvy.

5. I.CA se taktéž zavazuje:
• zajistit, aby časová razítka jí vydávaná jako kvalifikovaná obsahovala všechny

náležitosti stanovené příslušnými obecně závaznými právními předpisy,
• zajistit, aby časový údaj vložený do kvalifikovaného časového razítka odpovídal

hodnotě koordinovaného světového času při vytváření kvalifikovaného časového
razítka,

• zajistit, aby data v elektronické podobě, která jsou předmětem žádosti o vydání
kvalifikovaného časového razítka, jednoznačně odpovídala datům v elektronické
podobě obsaženým ve vydaném kvalifikovaném časovém razítku,

• k uplatnění postupů, které jsou v souladu s normou ETSI TS 102 176-1 v aktuální
verzi,

• přijmout odpovídající opatření proti padělání kvalifikovaných časových razítek,
• poskytovat na vyžádání třetím osobám podstatné informace o podmínkách pro

využívání kvalifikovaných časových razítek, včetně omezení pro jejich použití a
informace o tom, zda je, či není akreditována Ministerstvem vnitra; tyto informace
lze poskytovat elektronicky.

6. I.CA se zavazuje poskytovat objednateli podporu zaručenou platnou PQTSA I.CA.

7. I.CA se zavazuje poskytovat službu vydávání kvalifikovaných časových razítek
s dostupností 98% za běžný kalendářní rok v nepřetržitém režimu 24 hodin denně 7 dní
v týdnu (365 x 24) po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy.

8. I.CA prohlašuje že vydávání kvalifikovaných časových razítek odpovídá všem
požadavkům vyplývajícím z právních předpisů, které se na plnění vztahují.

9. I.CA se zavazuje poskytovat službu vydávání kvalifikovaných časových razítek
s propustností 2 ks kvalifikovaných časových razítek za sekundu.

10. I.CA se zavazuje sledovat stav kryptografických algoritmů používaných pro zajištění služby
archivních kvalifikovaných časových razítek a v případě jejich oslabení neprodleně
informovat objednatele a seznámit jej s riziky z toho vyplývajícími. Další postup v případě,
že rizika budou ze strany objednatele posouzena jako závažná, bude řešen dohodou obou
smluvních stran formou vzestupně číslovaného písemného dodatku ktéto smlouvě,
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Současně se I.CA zavazuje,
aniž je o této skutečnosti povinna informovat objednatele, používat vždy kryptografické
algoritmy v souladu s právními předpisy, jímž je Česká republika vázána, mezinárodními
normami a aktuálními bezpečnostními doporučeními.
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Článek IV.
Smluvní cenové podmínky

Cena za vydání 10.000 ks archivních kvalifikovaných časových razítek činí 16.200,- Kč bez
DPH, tj. 19.602,- Kč včetně DPH ve výši 21%. Cena za jedno časové razítko tedy činí 1,62
Kč bez DPH, tj. 1,9602 Kč s DPH. Lze objednat i balíček s jiným počtem a celkovou cenou
časových razítek.

1.

eGov Standard Services ATSA - dostupnost 98%; propustnost 2 ks razítek / ls
Počet razítek v balíčku Celková cena balíčku

Kč bez DPH
Jednotková cena 1ks

archivního razítka Kč bez DPH
10.000 16.200

28.800
126.000
360.000
450.000

1,62
20.000
100.000

1,44
1,26

500.000 0,72
1.000.000 0,45

Ceny jsou uvedeny bez příslušné sazby Daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena archivního kvalifikovaného časového razítka uvedená v odst. 1 tohoto článku
smlouvy zahrnuje i cenu služby poskytování archivních kvalifikovaných časových razítek
díe článku III. odst. 2 a 4 této smlouvy. Pro odstranění jakýchkoli pochybností smluvní
strany sjednávají, že jakékoli požadavky objednatele na formu výstupu v souladu
s článkem III. odst. 4 této smlouvy jsou vyřizovány ze strany poskytovatele zdarma, resp.
cena těchto výstupů je již zahrnuta do celkové ceny služby poskytování archivních
kvalifikovaných časových razítek vyjádřené jednotkovou cenou archivního kvalifikovaného
časového razítka.

2.

Ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou cenami neměnnými, nejvýše
přípustnými a zahrnují veškeré náklady l.CA s plněním předmětu této smlouvy. Ceny
mohou být změněny pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH,
a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně.

3.

Článek V.
Platební podmínky

Objednatel je povinen uhradit daňové doklady na účet l.CA do 30 dnů ode dne doručení
řádného daňového dokladu, vystaveného l .CA, na adresu sídla objednatele podle údajů
v této smlouvě.

1.

l.CA je povinna vystavit řádný daňový doklad nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém objednatel objedná balíček časových razítek

2 .

Daňový doklad musí mít náležitosti daňových a účetních dokladů stanovených platnými
právními předpisy. Objednatel je oprávněn daňový doklad, který nebude splňovat
náležitosti podle platných právních předpisů, vrátit l.CA. l.CA je povinna nedostatky
daňového dokladu odstranit a vystavit nový daňový doklad. Na základě vadně
vystaveného daňového dokladu ve smyslu tohoto odstavce se objednatel neocitá

3.
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v prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení
náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu.

VI.
Technická podpora

I.CA poskytuje službu technické podpory uživatelů, řešení nestandardních situaci a
poradenství související s předmětem této smlouvy prostřednictvím e-mailové adresy
tsa@ica.cz a telefonní linky 284 081 930 - 933.

VII.
Smluvní sankce, odstoupení od smlouvy, výpověď

1. V případě prodlení objednatele s uhrazením daňového dokladu vystaveného I.CA, je I.CA
oprávněna účtovat objednateli nejvýše zákonný úrok z prodlení.

2. Při nezaplacení ceny za vydaná archivní kvalifikovaná časová razítka ve lhůtě tvořené
součtem doby splatnosti příslušného daňového dokladu a časového období 30 dnů, tj. ve
lhůtě 60 dnů, vyhrazuje si I.CA právo nepřijímat od objednatele další žádosti na vydávání
archivních kvalifikovaných časových razítek podle této smlouvy, a to do doby vyrovnání
všech finančních závazků ze strany objednatele.

3. V případě nesplnění povinností uvedených v článku III. odstavcích 2, 4 a 5 je I.CA povinna
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každé takové porušení.

4. V případě nesplnění povinností uvedených v článku III. odstavcích 7 a 9 je I.CA povinna
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každé takové porušení.

5. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případě, poruší-li jedna
ze smluvních stran své závazky a povinnosti stanovené touto smlouvou, a to podstatným
nebo opakovaným způsobem. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů
odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně, jinak je odstoupení neplatné.
Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Od toho dne nesmí smluvní
strana, které takto bylo odstoupení doručeno, pokračovat v plnění předmětu smlouvy
vyjma případů, kdy by nečinností hrozila újma na jmění druhé smluvní strany. V takovém
případě má smluvní strana za povinnost pokračovat v plnění smlouvy a zabezpečit
předmět smlouvy takovým způsobem, aby bylo odstraněno nebezpečí shora uvedené
újmy na jmění. Odstoupení od smlouvy se řídí § 2001 a násl. Občanského zákoníku.

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dnů a začíná běžet první den následující po dni, kdy
bylo písemné vyhotovení výpovědi prokazatelně doručeno druhé smluvní straně.

6 .

Článek Vili.
Zvláštní ujednání

Dodržování předpisů
I.CA se zavazuje, že jí pověření zaměstnanci při plnění této smlouvy v objektech
objednatele budou dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, vztahující se
k vykonávané činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti práce a o požární bezpečnosti,

1.
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interní předpisy objednatele, předpisy o vstupu do objektů objednatele, o ochraně
osobních údajů a o bezpečnosti systémů, a budou se řídit organizačními pokyny
zaměstnance, pověřeného objednatelem.

2. V případě, že se při zajišťování předmětu této Smlouvy dostanou zaměstnanci I.CA do
styku s interními aplikacemi či informačními systémy objednatele, zavazuje se I.CA
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k
jinému zneužití osobních údajů. Pokud jde o personální opatření, zavazuje se I.CA u
fyzických osob - svých kmenových zaměstnanců, případně jiných fyzických osob, pokud
by vykonávaly některé činnosti v rámci předmětu příslušné Smlouvy pro I.CA, že tyto
činnosti budou vykonávat pouze osoby bezúhonné a zavázané povinností mlčenlivosti.

3. Obchodní tajemství
Pokud I.CA získá (bez ohledu na způsob) od objednatele informace, které mají povahu
obchodního tajemství (dále též „chráněné informace" nebo „obchodní tajemství"), bude
s těmito chráněnými informacemi nakládat jako s vlastním obchodním tajemstvím, aniž by
bylo nutné takové informace jako „chráněné informace" vždy jednotlivě označovat, což
nevylučuje možnost v jednotlivých případech při zvýšeném zájmu toto nebo jiné označení
(např.“diskrétní“) pro jednotlivé informace, resp. jejich nosiče, výslovně použít. I.CA se
zavazuje, že nepoužije chráněné informace k jinému účelu, než k jakému mu byly
poskytnuty a že kmenové zaměstnance, kteří přijdou s chráněnými informacemi do styku,
případně smluvní partnery, kterým se svolením druhé smluvní strany chráněné informace
zpřístupní, o povinnosti uchovávat takové informace v tajnosti dostatečně poučí a
odpovídajícím způsobem smluvně zajistí jejich utajení.

Ustanovení této smlouvy, která se týkají ochrany obchodního tajemství, budou v plném
rozsahu platná a účinná po neomezenou dobu od ukončení smluvního vztahu založeného
touto smlouvou.

4. Poskytování informací
I.CA se zavazuje, že informace ani jakékoliv technické nebo jiné podklady, získané při
plnění této smlouvy nepoužije pro jiné než touto smlouvou stanovené účely, ani je
neposkytne nebo k nim neumožní přístup třetím osobám bez předchozího písemného
souhlasu objednatele. Tento závazek se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti
I.CA a další zaměstnance, kteří se budou případně podílet na plnění předmětu této
smlouvy a seznámí se s těmito informacemi nebo budou držiteli těchto podkladů. Tento
závazek bude trvat po neomezenou dobu po ukončení platnosti smlouvy.

IX.
Závěrečná ustanovení, termín a místo plnění smlouvy

1. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem. Veškeré spory
vyplývající z této smlouvy se smluvní strany budou snažit řešit smírnou cestou. Teprve
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nepovede-li takové smírčí jednání k vyřešení sporu, bude soudní spor veden u
příslušného obecného soudu ČR.

2. Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane
neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních
závazků a ustanovení dle smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo
nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným
závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a
ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení .

3. V případě, že by se některá ustanovení smlouvy stala neplatnými v důsledku legislativních
změn, nestává se neplatnou celá smlouva. V takovém případě sjednají smluvní strany
nové znění dotčených ustanovení tak, aby vystihovalo co nejpřesněji podstatu původního
ujednání a aby co nejlépe odpovídalo duchu smlouvy.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

5. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

6. Místem plnění smlouvy je sídlo objednatele.

7. Smlouvu je kromě případu uvedeného v čl. VII. odst. 5 smlouvy možné ukončit také:

I. písemnou dohodou smluvních stran;

II. písemnou výpovědí některé ze smluvních stran, zaslanou druhé smluvní straně, a to
buď výpovědí s důvodem, kterým je podstatné porušení ustanovení této smlouvy
druhou smluvní stranou, nebo výpovědí bez uvedení důvodu. V obou případech se
uplatní 30 denní výpovědní doba počínající běžet prvním dnem následujícího
kalendářního měsíce po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

8. Písemnou dohodou smluvních stran je smlouva ukončena ke dni v této dohodě uvedené
a není-li v dohodě takový den uveden, pak ke dni podpisu dohody oběma smluvními
stranami.

9. Ukončením smlouvy nejsou smluvní strany zbaveny povinnosti vyrovnat veškeré závazky
vzniklé v důsledku platnosti a účinnosti této smlouvy a učinit veškeré úkony, které
nesnesou odkladu a které jsou nutné k zabránění vzniku škody na straně jedné ze
smluvních stran.

10. Smluvní strany se dohodly, že se ve vztazích mezi I.CA a objednatelem vyplývajících
z této smlouvy neuplatní §§ 1895 - 1900 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

11. Tato smlouva může být změněna dohodou obou smluvních stran. Dohoda o změně
smlouvy nebo o jejím zrušení musí mít písemnou formu označenou jako vzestupně
číslované dodatky a musí být podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12. Smluvní strany mohou zveřejnit ve svých informačních materiálech, že I.CA je
poskytovatelem služby vydávání časových razítek pro objednatele.

13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž obě smluvní strany obdrží po
jednom vyhotovení.

14. Seznam příloh, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:
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Příloha č. 1 - Seznam oprávněných žadatelů a způsob autentizace ke službě archivních
kvalifikovaných časových razítek.

$ X .la\ c\ 12. 02. 2019V Praze dne V Praze dne

Za objednatele:

Ing. Petr Budíš, Ph.D.
ředseda představenstva

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel!i

Ing. Roman Kučera

^představenstvačle
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Příloha č. 1

Seznam oprávněných žadatelů

Ředitelství vodních cest ČR

IČ: 67981801

Způsob autentizace ke službě archivních kvalifikovaných časových razítek

> komerčním certifikátem:
Politika časové autority - 1.3.6.1 4.1.23624.10.1.50.2.0
Server časové autority - https : / / tsa . ica.cz/cqi-bin/ razitko atsa2.cqi
Hash algoritmus - SHA-256

> jménem a heslem HTTPS
Politika časové autority - 1.3.6.1.4.1.23624.10.1.50.2.0
Server časové autority -https://tsabase. ica.cz/cqi-bin/razitko atsa base2.cqi
Hash algoritmus - SHA-256

> jménem a heslem HTTP
Politika časové autority - 1.3.6.1.4.1.23624.10.1.50.2.0
Server časové autority - http : / / tsabase. ica .cz/cqi-bin/razitko atsa base2.cqi
Hash algoritmus - SHA-256

> statickou IP adresou
Politika časové autority - 1.3.6.1.4.1.23624.10.1.50.2.0
Server časové autority - http://tsabase. ica.cz/cqi-bin/razitko atsa ip2.coi
Hash algoritmus - SHA-256
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