
DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ
SLUŽEB PROVOZOVATELE

INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DATOVÝCH
SCHRÁNEK

· uzavřené dne 27. íniora 2009 mezi

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Česká pošta, s. p.

DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PROVOZOVATELE INFORMAČNÍHO
SYSTÉMU DATOVÝCH SCHRÁNEK

uzavřené dne 27.2. 2009 v souladu s llstallovení|n § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Snilouva")
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Smluvní strany '

Čcská rel)u|)lilm - Ministerstvo vnitra

sc sÍ(l|el)l Nad Štolou 3, Pi'aha 7 Letná, PSČ: 170 34
lČ: ()0()()7()64, DIČ: CZ00007064

za niž ,jedná lng. Miroslav Duda, ředilel o(lbol'll ľ()z\'o,jc |)r(!jck(i'l a služeb cCyovel1IĹnent

(dále .jen ,,Správce")

a

Česká poŠ(21, s. p.

sc sídlem politických vězňů 909/4, Praha l, PSČ: 225 99

lČ: 47 l 14983, DIČ: CZ47 l 14983

zapsán v ol)chochlíln l'ejslřÍkll u MěstskCho soll(hl V Praze, oddíl i\, vložka 7565

,jehož 7astupu,je Ing. Petr Za(|ol|ka|, gcl)crá]nÍ ředitel

(dále ,jen ,,Provozovatel")

(Správce a Pro\'ozovate| .jsou dále v textu společně též označováni jako ,,Strany" ncbo jednotlivč též
.jako ,,Strana")

V

Clánek l

1.1

l)ol)lnění nové Přílohy Č. IB - SluŽby poskytované Provozov:ítelem

Kc Smlouvč se novč přil)ojuje Příloha č. IB - Služby poskytované Provozovatelcin, ve znění
uvc(|el1é!n v příloze č. l tohoto Dodatku č, 3.

Závěrečná ustanovení

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Tenro Dodatek č, 3 nabývá platnosti podpisein obou stran a účinnosti dneni 1.7.201 l,

Ostatní ustanovení Slnlc)llvy zůstávají beze ziněn.
,Tento Dodatek č. 3 .je uzavřen v pěti (S) stejnopisech, z nichž Správce obdrží tři (3) stqjnopisy a

Provozovatel dva (2) stejnopisy.

Obč Strany ])roh|ašl!jí, žc si tento Dodatek č. 3 před ,jeho l)o(l|)isem přečetly, a že byl ll7avřel1 po
vzí!jen)nén) l)ro,jednání ,jako přQjcv jejich svobodné vůle určitč, vážnč a sl'ozllmite]ně. Na důkaz
dohody o všech článcích tohoto Dodatku č. 3 l)řipojll,jí povČření zástupci obou Stran své
vlas(norllčnÍ podpisy.

Ne(|í|llol| součásti íohoto Dodatku č. 3 jsou následlljíci přílohy:

2 Z 3



Příloha Č. 1, .jqjímž obsaheín ,je znění nové Přílohy č. IB Sinlouvy - Služby |)oskytovan('
Provozovate cin' /'"""\

l
V 'Ceskäí republika — jV!hlistcrstvi) vnitra

r \ii (

Česká |)OŠttl, S. I). 1/ ' (· ?Ů,f;j

I)a'uni: 3 O -06- 2011
Místo: Praha

,tf
Míslo: Praha ,

l

l

i
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Česká pcšEa

Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb provozovatele informačního systému datových schránek:

PŘÍLOHA IB SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PROVOZOVATELE ENFORMAČNÍHO
SYSTÉMU DATOVÝCH SCHRÁNEK

SluŽby poskytované Provozovatelem

l l
Procesy zajišťujel P.Č· l Správce Provozovatel

)!. Provoz informačního vvebu datových schránek

l L Hosting webového serveru vvwvv.datoveschranky.info
!
i Migrace obsahu Předá Provozovateli obsah informačního webu. Provede migraci obsahu do vlastního redakčníhol

Ĺ systému v grafické úpravě dle schválené šablony.
l Přesměrováni DNS záznamů Na vyžádání zajistí přesměrováni DNS záznamů na SdělISprávci IP adresu webu.

) adresu určenou Provozovatelem.
l Hosting web serveru Hostuje web server v režimu 24X7, s dostupností

, 99%
ZálohovánIdat Provádí pravidelnou zálohu obsahu webu

l
l Sledování návštěvnosti Technickými prostředky sleduje a ukládá statistiky

: návštěvnosti webu, jedenkrát měsíčně zpracuje
i statistiku pro Správce a předá ji ve formátu PDF na
i e-mailovou adresu ondrej.menousek@mvcr.cz
12. Údržba obsahu informačního webu

l Publikace nového obsahu Zpracuje a publikuje nový obsah v grafické úpravě
í; z iniciativy Provozovatele dle vlastního uvážení.
l Publikace nového obsahu na Předá Provozovateli požadavky na změnu obsahu Předané podklady zpracuje a publikuje v grafické

žádost Správce informačního webu ve formátu MS Word úpravě dle schválené šablony vterminu do 3
F
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Česká p©ŠEä

Příloha č. ľ
Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb provozovatele informačního systému datových schránek:

e-mailem na adresu pracovních dnů od obdržení požadavku Správce
Správce je oprávněn požadovat změny nejvýše v dohodnutém formátu.
jedenkráttýdně.

Aktivní údržba obsahu webu Průběžně udržuje web stránky tak, aby
neobsahovaly zastaralé či neplatné informace.

Další ujednání:

1. Grafické řešení webu bude zachováno, pokud se Správce a Provozovatel nedohodnou na změně. Správce prohlašuje, že disponuje veškerými
potřebnými uživatelskými právy (licencemi) k užití všech grafických prvků, jejichž zveřejnění požaduje po Provozovateli, a které jsou součástí stávajÍcÍho
grafického řešení webu (předané šablony) pro případ, že by tyto prvky splňovaly znaky díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném
znění nebo které by by'y způsobilé narušit osobnostní práva fyzických osob Šablona grafického řešen' v sobě zahrnuje min málně tyto vyjmenované
prvky: logotyp datových schránek, rozvržení prvků stránek, CSS styly webu.. Správce není oprávněn jednostranně požadovat na Provozovateli zveřejněni
dalších konkrétních grafických prvků či prvků, které by splňovaly znaky díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění nebo
které by byly způsobilé narušit osobnostní práva fyzických osob.

2. V případě, že užÍvacÍ práva k některým grafickým prvkům budou zpochybněna, je Provozovatel oprávněn jednostranně odstranit tyto prvky z veřejné
prezentace. Správce se tímto zavazuje uhradit Provozovateli veškeré případné škody, které by byly Provozovateli způsobeny zveřejněním grafických
prvků předaných Správcem (zejména vydáni bezdůvodného obohaceni autorům děl, náhrada Škody autorům děl, náklady případného právního
zastoupení apod.) a to bez zbytečného odkladu po jejich vzniku.

3. Pokud mezi Správcem a Provozovatelem dojde k dohodě o zveřejnění dalších konkrétních grafických prvků Či prvků, které by splňovaly znaky díla ve
smyslu zákona č. 12í/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění nebo které by byly způsobilé narušit osobnostní práva fyzických osob, zavazuje se
Správce předat s dostatečným předstihem odpovÍdajÍcÍlicence a souhlasy s použitím těchto prvků.

4. Provozovatel se zavazuje uveřejnit na webu Správcem požadované informace, pokud jejich rozsah nebude způsobilý ohrozit provoz webu. Obsahem
těchto informací mohou být pouze informace souvĹsejÍcÍ s provozem ISDS.

5. Provozovatel je oprávněn využívat informační web k propagaci vlastních produktů a služeb s výjimkou služeb regulovaných zákonem č. 29/2000 Sb., o
poštovních službách, v platném znění.

6. Komerční prezentace produktů Či služeb třetích stran podléhá předchozímu schválení Správce.

7. Správce prohlašuje, že je oprávněn disponovat s doménou www.datoveschranky.info a souhlasí s tím, aby Provozovatel na uvedené webové doméně
provozoval web dle výše uvedené specifikace.
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