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DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PROVOZOVATELE INFORMAČNÍHO
SYSTÉMU DATOVÝCH SCHRÁNEK

uzavřené dne 27.2, 2009 v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník; ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Smloum")

Smluvní strany

Česká republika — Ministerstvo vnitra

se sídlem Nad Štolou 3, Práha 7 -LetnZ PSČ: 170 34

IČ: 00007064, DIČ: CZ00007064

jejímž jménem jedná Iiíg. Mártin Pecina, MBA, ministr vnitra

(dále jen ,,Správce")

a

Česká poŠta, s. p.

se sídlem politických vězňů 909/4, Práha l, PSČ: 225 99

IČ: 47114983, DIČ: CZ47114983

jejímž jménem jedná Ing. Petr Sedláček, generální ředitel

(dále jen j'rovozovatel")

(Správce a Provozovatel jsou dále v textu společně též označováni jako ,,Strany" nebQ jednotlivě též
jako ,,Strana")

PREAMBULE

(A) VZHLEDEM K TOMU, ŽE dne 26. června 2009 vstoupil v platnost zákon č. 190/2009 Sb.,
kterým se mění mj. zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů (dále jen ,,Zákon"); '

(B) VZHLEDEM K TOMU, ŽE Zákon mimo jiné upravuje práva a povinnosti Správce jako
Zřizovatele a správce ISDS a práva a povinnosti Provozovatele jako provozovatele ISDS;

(C) UZAVÍRAJÍ Strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. l ke Smlouvě,
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Článekl

Zmčny Smlouvy

1.1 Pod poslední řádek bodu 1.1 Smlouvy se vkládá nový řádek, který zní:

,,Privátní Transakce" Operace odeslání Datové zprávy z Datové schránky odesílatele
fýzické osoby, podnikající íýzické osoby nebo právnické osoby
do Datové schránky adresáta, kterému bylo umožněno dodávání
dokumentů z datové schránky jiné fýzické osoby, podnikající
fýzické osoby a nebo právnické osoby na základě §18a Zákona.

1.2 Bod 5.1 Smlouvy se ruŠí a nahrazuje tímto novým měním:

,Ňáklady spojené s provozováním ISDS, zahrnující i odměnu za zřízení a provozování ISDS a
poskytování Služeb ve smyslu ust § 14 odst. 2 Zákona, hradí stát z prostředků státního rozpočtu
v kapitole všeobecná pokladní správa prostřednictvím Správce, přičemž se tyto náklady skládají
z následujících poloŽek:

5.1.1 z měsíční paušální odměny za provozování ISDS (dále jen ,,Odměna za provozování
ISDS"). výše měsíční odměny je Stranami stanovena dle Přílohy č. 2 této Smlouvy.

5.1.2 z odměny za každou odeslanou Datovou zprávu v rámci ISDS, jejímž odesílatelem je
orgán veřejné moci (dále jen ,,OVM"), jak je vymezen v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále
jen ,,Odměna za odeslání zpráyy").

5.1.3 z odměny za služby spojené se zřízenún přístupu k Datové schránce oprávněné osobě
(dále jen ,J?oplatek za zřízení přístupu") ve výši uvedené v Příloze Č. 2 této Smlouvy"

Článek II

Změna přílohy Č. 2 - Cenová ujednání

2.1 Příloha č. 2 Smlouvy - Cenová ujednání se mši a nahrazuje novým zněníin, které tvoří přílohu
tohoto Dodatku č. l.

Článek III

ZávěreČná ustanovení

3.1

3.2

3.3

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem l. července
2009.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze zrněn.

Tento Dodatek Č. l je uzavřen v pěti (S) stejnopisech, z nichž Správce obdrŽí tři (3) stejnopisy a
Provozovatel dva (2) stejnopisy.
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' Obě Strany prohlašují, že si
vzájemném projednání jako
dohody o všech článcích
vlastnoruční podpisy.

tento Dodatek č. l před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po
prDjev jejich svobodné vůle urČitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz
tohoto Dodatku Č. 1 připojují pověření zástupci obou Stran své

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. ] je příloha, jejímž obsahem je nové znění Přílohy Č. 2
Smlouvy - Cenová ujednání.

Česká republikt - Ministerstvo Yňitra

J

Funkce: Ministr vnitra

Datum: 30 -06- 21)09
Místo: Praha

Česká poštat,-*p'j ,l
E"

Funkce: Generální ředitel

Datum: 29. června 2009

Místo: Praha

Česká pešta, S,Pb
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Kíloha Dodatku č. l ke Smlouvě o poskytováni služeb provozovatele informačMho systému

datových schránek:

PŘÍLOHA 2 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
PROVOZOVATELE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

DATOVÝCH SCHRÁNEK

Cenové ujednání

l) Odměua za provozování ISDS (ČI. 5.1.1 Smlouvy)

Za provozování ISDS do 31. 12. 2009 přísluší Provozovateli paušální Odměna za provozování
ISDS ve výši 90 000 000 KČ bez DPH (slovy: devadesát milionů korun českých), splatná v Šesti
stejných měsíčních splátkách, počínaje splátkou za rnčsíc Červenec 2009.

Za provozování ISDS v dalŠích letech přísluší Provozovateli roČní pauŠální Odměna za
provozování ISDS, jejíž výše je 180 000 000 Kč bez DPH (slovy: jedno sto osmdesát milionů
korun českých). v případě, že počínaje kalendářním rokem 2010 včetně, počet Transakcí, jejichž
odesílatelem není OVM a zároveň nejsou Privátnírni transakcemi, v příslušném kalendářním roce
dosáhne některého hraničního počtu Transakcí, uvedeného v Tabulce č. l, roČní paušální Odměna
za provozování ISDS pro následující a každý dalŠí kalendářní rok se zvýší na částku uvedenou
v Tabulce Č. l pro příslušný hraniční počet Transakcí. Roční paušální Odměna za provozování
ISDS je splatná ve dvanácti stejných měsíčních splátkách.

V případě, že Služby nebudou poskytovány po dobu celého kalendářního roku, přísluší
'Provozovateli alikvotní část roční paušální Odměny za provozování ISDS.

Tabulka č. 1

Hraniční počet Transakcí 12 000 001 15 000 DOl 20 000 DOl
v daném roce

Roční paušální odměna 180 niil. KČ bez 195 mil. KČ bez 215 mil. KČ bez ,
v dalším roce DPH DPH DPH

V případě, že v kterémkoli kalendářním roce počet Transakcí, jejichž odesílatelem není OVM
a zároveň nejsou Privátními 1Tansakcemi, dosáhne počtu 20 000 000, zavazují se Strany vstoupit
v jednání o úpravě cenových podmínek dle této Smlouvy (Odměny za provozování ISDS).

2) Poplatek za zřízení přístupu (Cl. 5.1.3 Smlouvy)

Za služby spojené se zřízením přístupu k Datové schránce se Správce zavazuje hradit
Provozovateli odměnu za služby spojené se zřízením přístupu k Datové schránce oprávněné osobě
(dále jen ,,Poplatek za zřízení přístupu"). Poplatek za zřízení přístupu se skládá z:

a) poŠtovného dle ceníku Provozovatele platného ke dni odeslání zásilky; a

b) ceny za vygenerování přístupových údajů, jejich vytištění, zaobálková11í a podání
k poštovni přepravě ve výši 30,- KČ bez DPH .

Celková výše Poplatku za Zřízení přístupu fakturovaného Provozovatelem Správci se vypočte jako
součin celkového počtu odeslaných zásilek za daný kalendářní měsíc a součtu položek uvedených
v tomto bodě 2) pod písmeny a) a b). celkový počet odeslaných zásilek je určen součtení počtů
zásilek na jednotlivých objednávkách Správce v daném kalendářním měsíci.

Ceník Provozovatele, platný ke dni uzavření této Smlouvy, je uveden v Příloze Č. 9 této Smlouvy.
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VStrany pro vyloučení pochybností konstatují, že cenu za vygenerováni přístupových údajů, jež

tvoří součást Poplatku za zřízení přístupu dle tohoto bodu 2 písm. b), chápou jako součást odměny
za provozování informačního systému datových schránek ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona. Tím
není dotČena povinnost Správce hradit Odměnu za provozování 1SDS dle bodu l) ve výši tam
stanovené.

3) Maximální cena 1'ransakce (ČI. 5.1.2 Snilouvy)

Maximální cena za Transakce, jejichž odesílatelem je OVM, se stanoví dle Článku 3.1 této přílohy
niže.

3.1 výše odměny za Transakce se stanoví v závislosti na množství Transakcí, které tvoří součet
transakcí, jejichž odesílateleni jsou všechny OVM společně a Privátních transakcí, dosažených
v období od začátku Období náběhu provozu ISDS do konce předcházejícího kalendářního
čtvrtletí dle následující tabulky:

Tabulka Č. 2

Julhotková cena za Dansakci nejvýše 15,04 Kč bez DPH l
Transakci

Pokud celkový počet všech Transakcí, tvořený součtem všech
Transakcí, jejichž odesílateli jsou OVM, a všech Privátních i '

cena za Transakci od prvního dne nasledujicího kalendářniho
Čtvrtletí

Pokud celkový počet všech Transakcí, tvořený součtem všech
Transakcí, jejichž odesílateli jsou OVM, a všech Privátních i ·" -

cena za Transakci od prvního dne nasledujicího kalendamího
Čtvrtletí

Pokud celkový počet vŠech Transakcí, tvořený součtem všech
Transakcí, jejichž odesílateli jsou OVM, a všech Privátních i ' -
transakci, prekroči pocet 100 mihonu Transakci, čii11 .
jednotková cena za Transakci od prvního dne následujícího Transakci

kalendářního Čtvrtletí

Pokud celkový počet vŠech Transakcí, tvořený součtem všech
Transakcí, jejichž odesílateli jsou OVM, a všech Privátních i ·
transakci, prekroc] počet 123 mihonu Transakci, CUll .
jednotková cena za Transakci od prvního dne následujícího Transakci

kalendářního čtvrtletí

Pravidla pro výpočet odměny

Odměna za odeslání zprávy se vypočítá jako součin počtu uskutečněných Transakcí, jejichž
odesílatelem jsou OVM, za kalendářní měsíc a jednotkové ceny Transakce, platné pro dané
kalendářní čtvrtletí dle Tabulky č. 2.

3.2 Strany se zavazuji vstoupit v jednání o úpravě pravidel pro sjednání výše Odměny za odeslání
zprávy, uvedených v tomto ČI. 3, pro rok 2011 a následující, a to na základě údajů o provozu ISDS
za období do 30.6.2010.

3.3 Odměna za dodáuí dokumentu z datové schránky jiné fýzické osoby, podnikající fýzické osoby
nebo právnické osoby do datové schránky fýzické osoby, podnikající fýzické osoby nebo
právnické osoby, jež ve smyslu § 18 odst. 3 Zákona náleží provozovateli iIĹforlnačního systánu
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datových schránek a již hradí fýzická osoba, podnikající fýzická osoba nebo právnická osoba,
z jejíž datové schránky byl dokument odeslán, není předmětem této Smlouvy a stanoví se podle
cenových předpisů.

4) Maximální cena za licenci

Maximální cena za licenci dle ČI. 11.1 Smlouvy činí 120 000 000 KČ bez DPH (slovy: jedno sto
dvacet miliónů korun českých), přičemž tato cena zároveň nepřevýší celkovou částku, kterou
Provozovatel vynaložil na získání potřebných práv k poskytnutí licence Správci.

Definice OVM

Pro účely tohoto cenového ujednání se orgánem veřejné IňocĹ (,,OVNř') rozumí zejména orgány
veřejné moci, jakjsou tyto definovány v § 1 odst. l písm. a) Zákona.
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