
DODATEK Č. 4

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ
SLUŽEB PROVOZOVATELE

INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DATOVÝCH
SCHRÁNEK

uzavřené dne 27. února 2009 mezi

Česká republika — Ministerstvo vnitra

Česká pošta, s.p.

DODATEK Č. 4

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 ,,Smlouva"')
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Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7 - Letná, PSČ: 170 34

IČ: 00007064, DIČ: CZ00007064

za niž jedná Ing. Miroslav Duda, ředitel odboru rozvoje projektů a služeb eGovemnient

(dále jen ,,Správce")

a

Česká pošta, s.p.

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

IČ: 47114983, DIČ: CZ47114983

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565

jehož zastupuje Mgr. Ing. Branislav Rovný, výkonný ředitel úseku eGovemment, pověřený na základě
plné inoci ze dne 22. ll. 2011

(dále jen ,,Provozovatel")

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

PREAMBULE

"

A. Mezi smluvními stranami byla dne 27. února 2009 uzavřena Smlouva, jejímž účelem je zejména
zajištění plnění nčkterých povinností Správce souvisejících se zřízením a provozem ISDS, dle
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o elektronických úkonech"), a zákona č. 365/2000 Sb., o
informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o informačních systémech");

B. Parlament České republiky přijal dlle 29. července 2011 zákon č. 263/2011 Sb., kterým se mění
Zákon o informačních systémech, Zákon o elektronických úkonech, a další souvÍsejÍcÍ zákony,
který nabývá účinnosti dne 29. 11. 2011 (dále jen ,,Novela zákona");

C. Novela zákona ode dne její účinnosti mění práva a povinnosti Správce jako zřizovatele ISDS
a správce ISDS a práva a povinnosti Provozovatele jako provozovatele ISDS;

D. Novela zákona jakož i další důvody identifikované Správcem vedou k potřebě implementace
fůnkčních úprav programového vybavení tvořícího ISDS pro řádné plnění práv a povinností
Správce a Provozovatele podle Zákona o elektronických úkonech ode dne účinnosti Novely
zákona;

E. Změny předpokládané Novelou zákona či identifikované Správcem vyžadují úpravu Smlouvy,
přičemž tato úprava je v souladu s odst. 12.8 Smlouvy možná jen písemnou dohodou sinluvních
stran ve formě číslovaných dodatků Smlouvy;

F. VZHLEDEM k tomu, že Správce vyzval Provozovatele v souladu s ustanovením § 23 odst. 4
písm. 'a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
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k předložení nabídky na plnění veřejné zakázky ,,Zajištění úprav poskytováni služeb
provozovatele informačního systému datových schránek";

G. UZAVÍRAJÍ Strany na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění níže uvedeného dne,
měsíce a roku tento Dodatek č. 4 Smlouvy.

Clánek I

Změna Smlouvy

1.1

1.2

" ""~.

Znění článku ČI. III., bod 3.1.1.1 se tímto Dodatkem č. 4 ruší a nahrazuje následujícím zněním:

,,3.1.1.1 služby přímo spojené s provozem ISDS vymezené v Příloze č. l této Smlouvy (dále jen
,,Základní služby") a v Přílohách č. 1A, IB a lC této sMlouvy".

Znění ČI. V., odst. 5.1 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 4 ruší a nahrazuje následujícím zněním:

,,5.1 Náklady spojené s provozováním ISDS, tvořené odměnou 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 ,,Odmčna za odeslání zprávy").

5.1.3 z odměny za služby spojené se zřízením přístupu k Datové schránce oprávněné osobě
(dále jen ,,Poplatek za zřízení přístupu") ve výši uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy.

5.1.4 navýšení Odměny za provozování ISDS po dobu 12 měsíců ve sniyslu odstavce 1A
Přílohy č. 2 Smlouvy a odměny za jednorázovou úpravu Služeb ve výši uvedené
v odstavci 5 Přílohy č. 2 této Smlouvy náležejících Provozovateli za poskytnutí Služeb
specifikovaných v Příloze č. 1C SMlouvy."

Článek II

Doplnění nové Přílohy Č. lC - Služby poskytované Provozovatelem a nové Přílohy Č. 1CI

Ke Smlouvě se nově připojuje Příloha č. lC - Služby poskytované Provozovatelem, ve znění
uvedeném v příloze č. l tohoto Dodatku č. 4 a Příloha č. 1CI, ve znění uvedeném v příloze č. 3
tohoto Dodatku č. 4.
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Článek III

Změna přílohy Č. 2 Smlouvy - Cenová ujednání

Příloha č. 2 Smlouvy - Cenová ujednání se ruší a nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č.
2 tohoto Dodatku č. 4.

Článek IV

ZávěreČná ustanovení

4.1

4.2

4.3

4.4

Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze zmčn.

Tento Dodatek č. 4 je uzavřen v pěti (S) stejnopisech, z nichž Správce obdrží tři (3) stejnopisy a
Provozovatel dva (2) stejnopisy.

Obě Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po
vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz
dohody o všech článcích tohoto Dodatku č. 4 připojují pověření zástupci obou Stran své
vlastnoruční podpisy.

4.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1, jejímž obsahem je znění Přílohy č. lC Smlouvy - Služby poskytované
Provozovatelem.

Příloha Č. 2, jejímž obsahe je n vé znění Přílohy č. 2 Smlouvy - Cenová ujednání.

Příloha Č. 3, jejímž obsah je P 'loha č. lCl Smlouvy.

Příloha Č. 4, jejímž obsa m je pi á oč.

Česká republika Ministerstv

Funkce: ředitel odboru rozvoje projektů a
služeb eGovemment

Datum: 2 4 -11- 2011
Místo: Praha

Funkce: výkonný ředitel úseku eGovemment

Místo: Praha

. .
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Příloha č. l Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zajištění provozu informačního systému datových schránek:
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Příloha Č.2 Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb provozovatele inforinačního
systému datových schránek:

PŘÍLOHA 2 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
PROVOZOVATELE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

DATOVÝCH SCHRÁNEK

Cenové ujednání

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

Za provozování TSDS clo 3 l. 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
stejnýcli měsíčních splátkách, počínaje splátkou za měsíc 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 Privátními transakcemi, v příslušném kalendářním roce
dosáhne některého hraničního počtu Transakcí, uvedeného v Tabulce č. l, roční paušální Odměna
za provozování 1SDS 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. l

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

Roční paušální odměna 180 mil. KČ bez 195 mil. KČ bez 2 15 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 transakcemi, dosáhne počtu 20 000 000, zavazují se Strany vstoupit
v jednání o úpravě cenových podmínek dle této Smlouvy (Odměny za provozování ISDS).

1A Strany se dohodly, že paušální Odměna za provozování ISDS ve smyslu shora uvedené Tabulky
č. l se pro období prosinec 2010 až listopad 2011 navyšuje celkem o 19 200 000,- KČ bez DPH
na celkovou částku ve výši 199 200 000,- KČ bez DPH. Celková mčsíční splátka paušální
Odměny pro období prosinec 2010 až listopad 2011 činí 16 600 000,- KČ bez DPH.

2) Poplatek za zřízení přístupu (ČI. 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, zaobálkování a podání
k poštovní přepravě ve výši 30,- KČ bez DPH .

. .
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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 součtem počtů
zásilek na jednotlivých objednávkách Správce v daném kalendářníin měsíci.

Ceník Provozovatele, platný ke dni uzavření této Smlouvy, je uveden v Příloze č. 9 této Smlouvy.

Strany pro vyloučení pochybností konstatují, že cenu za vygenerování přístupových údajů, jež
tvoří součást Poplatku za zřízení přístupu dle tohoto bodu 2 písin. b), chápou jako součást odměny
za provozování illfornlačního systému datových schránek ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona. Tím
není dotčena povinnost Správce hradit Odměnu za provozování ISDS dle bodu l) ve výši tam
stanovené.

3) Maximální cena Transakce (ČI. 5.1.2 Smlouvy)

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

3.1 výše odměny za Transakce se stanoví v závislosti na množství Transakcí, které tvoří součet
transakcí, jejichž odesílatelem 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

Jednotková cena za Transakci nejvýše 15,04 Kč bez DPH l
Transakci

Pokud celkový počet všech Transakcí, tvořený součtem všech
Transakcí, jejichž odesilateli jsou OVM, a všech Privátních . ,
transakcí, překročí počet 33 milionů Transakcí, činí jednotková ""jvyše 13,36 Kč bez DPH l
cena za Transakci od prvního dne následujícího kalendářního Transakci

čtvrtletí

Pokud celkový počet všech Transakci, tvořený součtem všech

transakcí, překročí počet 66 milionů Transakcí, činí jednotková nejvýše 11,68 Kc bez DPH l
cena za Transakci od prvního dne následujícího kalendářního Transakci

čtvrtletí

Pokud celkový počet všech Transakcí, tvořený součtem všech
Transakci, jejichž odesílateli jsou OVM, a všech Privátních i ·- -
transakci, prekroci počet 100 mihonu Transakci, Cllll .
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 ·- -
transakcí, překročí počet 123 milionů Transakcí, činí ne,vyse 8,32 Kc bez DPH l
jednotková cena za Transakci od prvního dne následujícího Transakci

kalendářního čtvrtletí

Pravidla pro výpočet odměny

Odrněna 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.
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3.2 Strany se zavazují vstoupit v jednání o úpravě pravidel pro

, zprávy, uvedených v tomto ČI. 3, pro rok 201 l a následující, a
za období do 30.6.2010.

""m

sjednání výše Odměny za odeslání
to na základě údajů o provozu ISDS

3.3 Odměna za dodání dokumentu z datové schránky jiné fýzické osoby, podnikající fýzické osoby
nebo právnické osoby do datové schránky fýzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo
právnické osoby, jež ve smyslu § 18 odst. 3 Zákona náleží provozovateli informačního systému
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.

5) Jednorázová odměna za úpravu Služeb (ČI. 5.1.4 Smlouvy)

Za zajištění úpravy Služeb v rozsahu Přílohy č. 1A Smlouvy náleží Provozovateli jednorázová odměna
ve výši 238 000 000 KČ bez DPH (slovy: dvě stě třicet osm miliónů korun českých). Sinluvní strany
shodně prohlašují, že ke dni účinnosti Dodatku č. 4 Smlouvy, byla jednorázová odměna za zajištění
úpravy Služeb v rozsahu Přílohy č. 1A Smlouvy plně uhrazena.

Za zajištění úpravy Služeb v rozsahu Přílohy č. lC Smlouvy náleží Provozovateli jednorázová odmčna
ve výši 124 942 788,00 KČ bez DPH (slovy: sto dvacet čtyři miliónů devět set čtyřicet dva tisíc sedm
set osmdesát osm korun českých).

Správce se zavazuje uhradit jednorázovou odměnu za úpravu Služeb na základě Akceptačního
protokolu ve smyslu Přílohy č. 1CI Smlouvy potvrzeného svým zástupcem s výrokem akceptováno
nebo akceptováno s výhradami. Správce se zavazuje k závěrečnému akceptačnímu výroku k
předanému plnění dle Přílohy č. 1CI Snilouvy nejpozději do l dne od výzvy Provozovatele
k závěrečné akceptaci.

Faktura na jednorázovou odměnu za úpravu Služeb v rozsahu Přílohy č. lC Smlouvy musí být
prokazatelně doručena Správci ve dvou vyhotoveních nejpozději do 12. prosince 20 l l do 12 hodin.
Faktura musí obsahovat číslo jednací Srnlouvy, číslo účtu a všechny údaje uvedené v § 28 odst. 2
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a v § 13a) zákona č. 5 13/1991 Sb.,
obchodní zákoník, v platném znění a fakturované plnění musí být ze strany Správce akceptováno.
Nedílnou součástí faktury jsou akceptační protokoly podepsané oprávněnými osobami.

'" Faktura je splatná do 30-ti kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení Správci na adresu:
Ministerstvo vnitra, Odbor rozvoje projektů a služeb eGovernment, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21
Praha 4.

Definice OVM

Pro účely tohoto cenového ujednání se orgánem veřejné moci (,,OVM") rozumí zejména orgány
veřejné moci, jak jsou tyto definovány v § l odst. l písm. a) Zákona.
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Příloha Č.3 Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytováni služeb provozovatele informačního
systému datových schránek:

-~~
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Česká pošta

Plná moc

--~~

Ověřovací

Podle ověř.
Tato úplná

prvopis ob

Puha 3 d


