
DODATEK č. 2

ke Smlouvě o zajištění svozu hotovosti 

uzavřené dne 10. 12. 2018 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 27. 11. 2019 

Číslo Dodatku Objednatele: 18/2500/0020/02

Číslo Dodatku Poskytovatele: 2018/17448/02

mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
zastoupená: , ředitelkou Sekce ekonomiky
IČO: 72080043
bankovní spojení:
číslo účtu:

pro: (doručovací adresa):

Finanční úřad pro Ústecký kraj
Velká Hradební 39/61
400 21 Ústí nad Labem

(dále jen „Objednatel“)

a

Poskytovatel:

Česká pošta, s. p.
se sídlem: Politických vězňů 909/4, Praha 1, PSČ 225 99

společnost  je  zapsaná  v Obchodním  rejstříku vedeném  u  Městského  soudu
v Praze, spisová značka A7565

zastoupená: ,  manažerem specializovaného útvaru, specializovaný
útvar VIP obchod, na základě plné moci ze dne 20. 11. 2018

IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „Poskytovatel“)

společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“
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       I. 
Úvodní ustanovení

1. Smluvní  strany  uzavřely  dne 10.  12.  2018 Smlouvu o svozu hotovosti,  která  byla  změněna Dodatkem č.  1
uzavřeným  dne  27.  11.  2019  (dále  jen  „Smlouva“),  předmětem  které  je  závazek  Poskytovatele  poskytovat
Objednateli službu chráněné přepravy cenných zásilek – hotovostí (dále také „zásilka“) z určeného svozového
místa Objednatele do příjmových míst České národní banky (také „služba“ či „přeprava“) a závazek Objednatele
hradit za poskytovanou službu cenu sjednanou ve Smlouvě.

2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 4. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku
č. 2 (dále jen „Dodatek“),  kterým se Smlouva mění a doplňuje způsobem a v rozsahu uvedeném v článku II.
tohoto Dodatku.

                                                                                    II.
Předmět Dodatku

1. V článku I. Předmět Smlouvy, místo plnění se doplňuje nový odstavec 6. v tomto znění:

6.  Příjmová místa ČNB jsou:

     -   územní pracoviště České národní banky, kde budou standardně prováděny vklady (příslušné územní
pracoviště ČNB),

     -  náhradní  územní  pracoviště  České  národní  banky  pro  případ  omezení  provozu  (náhradní  územní
pracoviště ČNB).

     Příjmová místa ČNB jsou specifikována v Příloze č. 7 Smlouvy.   

2. V článku III. Podmínky poskytování služby se ruší ustanovení odstavce 3. a nahrazuje se novým v tomto
znění:

3. Poskytovatel se zavazuje, že obalový materiál bude splňovat náležitosti stanovené Českou národní bankou
(dále jen „ČNB“), a to:

a) obalový materiál  bude jednorázová plastová nebo jiná obálka,  taška nebo jiná schránka pro umístění
hotovosti, 

b) materiál  a  způsob  vytvoření  obalového  materiálu  a  jeho  uzávěru  musí  garantovat  nenarušitelnost
obalového materiálu,

c) zdravotní nezávadnost obalového materiálu a jeho potisku,
d) obalový materiál musí být recyklovatelný nebo je stanoven ekologický způsob jeho likvidace,
e) obalový materiál nesmí vykazovat zvýšené požární nebezpečí,
f) zákaz použití  barev  zhoršujících  čitelnost  a rozlišitelnost  a zákaz použití  jakýchkoli  nadbytečných  textů

a dekorů (na  obalovém materiálu může být uveden jen návod k manipulaci s obalovým materiálem).

K obalovému materiálu přiloží Objednatel složenku/pokladní složenky (příp. výčetku/samostatnou souhrnnou
výčetku) a Poskytovatel  ji/je  převezme a předá společně s obalovým materiálem na příjmovém místě ČNB 
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pokladní.  Složenka/pokladní  složenky  (příp.  výčetka/samostatná  souhrnná  výčetka)  je/jsou  předložena/
předloženy odděleně, a to v:
- zajištěné  obálce  (např.  opatřené  na  přelepu  razítkem  Objednatele  fyzicky  připojené  k příslušnému

obalovému materiálu, nebo
-    jednorázovém obalu fyzicky připojeném k příslušnému obalovému materiálu, nebo

-    v kapse příslušného obalového materiálu. 

3.  V článku IV. Práva a povinnosti Poskytovatele se vkládají nové odstavce 8. až 12. v tomto znění:

8.  Poskytovatel se zavazuje předat na příjmová místa ČNB jmenné seznamy svých zaměstnanců, kteří budou
na příjmových místech ČNB předávat zásilky od Objednatele, a seznamy přepravních vozidel Poskytovatele,
které budou vjíždět do objektů ČNB (náležitosti seznamů jsou uvedeny v bodě 11. tohoto článku), a že tyto
seznamy bude Poskytovatel udržovat v aktuální podobě po celou dobu trvání této Smlouvy 1. 

9.  Poskytovatel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, kteří budou na příjmových místech ČNB předávat zásilky
od Objednatele, budou při své činnosti dodržovat všechny příslušné právní předpisy a povinnosti vyplývající
z této Smlouvy.

10. Poskytovatel  je povinen předávat zásilky na pokladně příjmového místa ČNB (disponuje-li  příjmové místo
ČNB pokladnou velkých vkladů a výběrů peněz, tak na této pokladně; nedisponuje-li příjmové místo ČNB
pokladnou  velkých  vkladů  a  výběrů  peněz,  popř.  tuto  pokladnu  nelze  z provozních  důvodů  využít,  pak
na přepážkové pokladně) v rámci pokladních hodin příjmového místa ČNB.

11. Zaměstnanci Poskytovatele, kteří předávají zásilky od Objednatele na pokladně příjmového místa ČNB, jsou
povinni  podrobit  se  identifikaci  osob  na  základě  seznamu  zaměstnanců  Poskytovatele  doloženého
na příjmové místo ČNB a dále podle služebního průkazu této fyzické osoby (zaměstnance Poskytovatele).
Služební průkaz musí obsahovat tyto povinné náležitosti: jméno a příjmení, fotografii a služební číslo osoby.
Do objektů ČNB mohou vjíždět jen vozidla uvedená na seznamu, který musí obsahovat:

1 Na příjmová místa ČNB, která již mají příslušné seznamy k dispozici, je není třeba opětovně předávat, pokud nedošlo
ke změně v těchto seznamech.
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a) registrační značku vozidla,

b) tovární značku vozidla,

c) telefonní spojení na dispečink Poskytovatele, případně osádku vozidla.

12. ČNB zpracovává osobní údaje zaměstnanců Poskytovatele v souladu s právními předpisy. Bližší informace
jsou  k dispozici  v Informaci  o zpracování  osobních  údajů,  která  je  dostupná  na  webové  adrese  ČNB:
http://www.cnb.cz/cs/obecne/ochrana_osobnich_udaju.html.  Poskytovatel  se  zavazuje  seznámit  své
zaměstnance s informacemi uvedenými v tomto odstavci. 

4. Ke Smlouvě  se  připojuje  nová  Příloha  č.  7:  Příjmová  místa  ČNB a  v návaznosti  na  tuto  skutečnost
se v článku XIII. Závěrečná ustanovení ruší ustanovení odstavce 11. a nahrazuje se novým v tomto znění:

      11.  Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

                   Příloha č. 1:   Seznam svozových míst Objednatele, seznam oprávněných osob Objednatele, četnost   
    a harmonogram přepravy zásilek

              Příloha č. 2:  Specifikace přepravy 
           Příloha č. 3:  Vzor identifikace bezpečnostních pracovníků Poskytovatele 
           Příloha č. 4:  Vzor dodacího listu o předání/převzetí zásilky

              Příloha č. 5:   Formulář pro objednání mimořádné přepravy/zrušení přepravy
              Příloha č. 6:   Formulář pro objednání obalového materiálu potřebného k přepravě
              Příloha č. 7:   Příjmová místa ČNB

                                                                                III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

2. Smluvní  strany  berou  na vědomí,  že  tento  Dodatek  se znečitelněním osobních  údajů  včetně  přílohy  bude
uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění
v registru smluv zajistí Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti  dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti  dnem jeho uveřejnění
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

4. Dodatek  je  sepsán  ve  čtyřech  stejnopisech  s  platností  originálu,  z  nichž  dva  obdrží  Poskytovatel  a  dva
Objednatel.

5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání
podle jejich pravé a svobodné vůle,  určitě,  vážně a srozumitelně a že se dohodly  na celém jeho obsahu.
Na důkaz tohoto připojují níže své podpisy.

6. Nedílnou součástí je příloha:

         Příloha č. 7: Příjmová místa ČNB

V Praze dne 26.1.2021                                              V Praze dne 7.12.2020

Za Objednatele:  Za Poskytovatele:

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

   

    ředitelka Sekce ekonomiky   manažer specializovaného útvaru,
  Specializovaný útvar VIP obchod
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