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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
NA KVALIFIKOVANÉ A KOMERČNÍ CERTIFIKAČNÍ SLUŽBY
1. Smluvní strany

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Sídlo:
Jejímž jménem jedná:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Adresa pro zasílání faktur:
(dále jen „Objednatel“)

Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
plk. Ing. Roman Vyskočil, ředitel HZS Ústeckého kraje
70886300

ČNB Ústí nad Labem
76548881/0710
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Horova 1340/10,400 01 Ústí nad Labem

na straně jedné
a
Česká pošta, s.p.
Sídlo:
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
Jejímž jménem jedná:
IČO:
47114983
DIČ:
CZ47114983
Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:
133406370/0300
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 7565
(dále jen „Poskytovatel“)
na straně druhé
(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a zákona č. 297/2016 Sb., o službách
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o službách
vytvářejících důvěru“), tuto Prováděcí smlouvu na kvalifikované a komerční certifikační služby (dále jen
„Smlouva“). Smlouva je uzavírána na základě Rámcové dohody na komplexní zajištění certifikačních služeb
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na období 2021 až 2025, č.j.: MV-88397-13/VZ-2021 (dále
jen „Rámcová dohoda“) uzavřené dne 31. 8. 2021 mezi Poskytovatelem a Českou republikou –
Ministerstvem vnitra, jakožto centrálním zadavatelem.

1

Číslo smlouvy

144034-37-39

Příloha č. 3 Rámcové dohody na komplexní zajištění certifikačních služeb vytvářejících
důvěru pro elektronické transakce na období 2021 až 2025

2. Předmět Smlouvy
Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy poskytovat zákazníkovi následující služby:
•

Vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů PostSignum včetně doplňkových služeb
souvisejících s vydáváním, zneplatňováním a ověřením stavu certifikátů v souladu s čl. III Rámcové
dohody.

3. Trvání Smlouvy
3.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 8. 2025 nebo do doby vyčerpání nabídkové ceny
uvedené v čl. VIII. odst. 6. Rámcové dohody. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti nejdříve
dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Cena a přehled odebraných služeb
4.1 Cena a platební podmínky se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody dle čl. VII. a čl. IX.
Rámcové dohody.
5. Podmínky a obecné parametry poskytovaných služeb
5.1 Služby v rozsahu dle čl. 2. této Smlouvy budou poskytovány na základě písemného požadavku
Objednatele (pověřené osoby), a to kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy.
5.2 Bližší podmínky poskytovaných služeb jsou uvedeny zejména v čl. VI., čl. VIII. a čl. X. a čl. XIII. a XIV.
Rámcové dohody, a v jejích jednotlivých přílohách.
5.3 Ověření rozsahu (přehledu) poskytovaných služeb Poskytovatelem Objednateli lze provést pověřenou
osobou
Objednatele
na
zákaznickém
portálu
Poskytovatele
„PostSignum“
(viz

6. Pověřené osoby Objednatele
6.1 Pověřené osoby Objednatele jsou oprávněny s Poskytovatelem jednat ve věcech služeb, které jsou
předmětem této Smlouvy.
6.2 Seznam pověřených osob Objednatele je uveden v Příloze č. 1 k této Smlouvě a tvoří nedílnou součást
této Smlouvy. Změnu pověřené osoby lze provést zasláním písemného oznámení Objednatele o změně
pověřené osoby Poskytovateli v elektronické podobě na Obchodní místa certifikační autority, jejichž
seznam je uveden na webových stránkách
6.3 Pověřené osoby jsou zároveň kontaktními osobami ve věcech týkajících se plnění této Smlouvy.
6.4 Objednatel požaduje zasílat žadatelům o certifikáty upozornění na končící platnost jejich certifikátů.
7. Společná a závěrečná ustanovení
7.1 Veškerá ujednání této Smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a Rámcovou dohodou se řídí. Právní
vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody,
dokumentů uvedených v odst. 7.3 této Smlouvy, a obecně závaznými právními předpisy. Ustanovení
lze použít
Všeobecných obchodních podmínek certifikačních služeb poskytovatele (viz
přiměřeně pouze v rozsahu neodporujícím smyslu a účelu jednotlivých ustanovení Rámcové dohody a této
Smlouvy. V případě rozporu textu této Smlouvy s textem uvedeným v Rámcové dohodě, mají přednost
ustanovení uvedená v Rámcové dohodě.
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7.2 Objednatel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že je s textem Rámcové dohody a dokumentů uvedených
v odstavci 7.3 této Smlouvy seznámen, je mu znám jejich význam a s jejich zněním souhlasí.
7.3 V souladu s § 1751 Občanského zákoníku jsou nedílnou součástí této Smlouvy následující dokumenty, a
to vždy pouze v rozsahu relevantním k této Smlouvě: Certifikační politiky (dále jen „CP“), jejichž aktuální
znění je uvedeno na webových stránkách www.postsignum.cz.
7.4 Změny a doplňky této Smlouvy, vyjma změny dle odst. 6.2 Smlouvy, lze provádět pouze písemnými
a vzestupně očíslovanými dodatky, přičemž každá ze Smluvních stran se zavazuje spravedlivě zvážit návrhy
druhé Smluvní strany.
7.5 Závazky touto Smlouvou výslovně neupravené se v souladu s Rámcovou dohodou řídí Občanským
zákoníkem.
7.6 Spory vzniklé z této Smlouvy se řeší u věcně a místně příslušného soudu.
7.7 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
7.8 Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že obsah Smlouvy vyjadřuje jejich
vůli a na důkaz toho Smlouvu podepisují.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Pověřené osoby Objednatele
8. Podpisy Smluvních stran
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Česká pošta, s.p.

Datum: dle el. podpisu

Datum: dle el. podpisu
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PŘÍLOHA Č. 1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY NA KVALIFIKOVANÉ A KOMERČNÍ CERTIFIKAČNÍ SLUŽBY

Údaje o pověřených osobách 1

1.

Jméno

Tituly před

Příjmení

Tituly za

Rodné číslo 2
Telefon

E-mailová adresa
3

3

nezasílat pověřené osobě informace o zneplatněných certifikátech e-mailem.

Zasílat /

Tituly před

Jméno
Příjmení
2.

Tituly za

Rodné číslo

2

Telefon

E-mailová adresa
3

3

nezasílat pověřené osobě informace o zneplatněných certifikátech e-mailem.

Zasílat /

Tituly před

Jméno
Příjmení
3.

Tituly za

Rodné číslo

2

Telefon

E-mailová adresa
Zasílat 3 /

4.

nezasílat 3 pověřené osobě informace o zneplatněných certifikátech e-mailem.

Jméno

Tituly před

Příjmení

Tituly za

Rodné číslo 2
Telefon

E-mailová adresa
3

3

nezasílat pověřené osobě informace o zneplatněných certifikátech e-mailem.

Zasílat /

Tituly před

Jméno
Příjmení
5.

Rodné číslo

Tituly za
2

Telefon

E-mailová adresa
Zasílat 3 /

nezasílat 3 pověřené osobě informace o zneplatněných certifikátech e-mailem.

Legenda:
1 Tučně vyznačené položky jsou povinné.
2 Pokud nebylo rodné číslo přiděleno v ČR, vyplňte datum narození, pohlaví a občanství.
3 Označte křížkem příslušné políčko.

Pověřené osoby výslovně souhlasí s poskytnutím osobních údajů certifikační autoritě Poskytovatele a s jejich zpracováním za
účelem prokázání totožnosti v rozsahu jméno, příjmení a rodné číslo, a dále údaje e-mailová adresa a telefon, které slouží pro
zasílání informačních zpráv týkajících se poskytovaných certifikačních služeb (informování o zpracování Seznamů žadatelů,
informace o zneplatněných certifikátech, atd.). Souhlas se uděluje do doby odvolání pověřené osoby Objednatelem, nejdéle
však na dobu trvání smluvního vztahu.
Pověřené osoby prohlašují, že byly poučeny ve smyslu § 11 a 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), v tom smyslu, že povinnost
poskytnout osobní údaje uvedené v tiskopisu nevyplývá ze zvláštních zákonů, ale jejich poskytnutí je dobrovolné. Pověřené
osoby berou na vědomí, že pokud tyto informace neuvedou, nemohou být Objednateli ze strany Poskytovatele poskytnuty
požadované služby.
Pověřené osoby dále berou na vědomí informace o svém právu na přístup k osobním údajům, které jsou zpracované za účelem
poskytnutí požadovaných služeb Objednateli (za účelem prokázání totožnosti a pro zasílání informačních zpráv), právu na
opravu těchto osobních údajů i povinnosti Poskytovatele na požádání pověřeným osobám sdělit informace o jejich zpracování,
jakož i o dalších právech stanovených v §21 zákona o ochraně osobních údajů.
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