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DODATEK Č. 8
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PROVOZOVATELE INFORMAČNÍHO

SYSTÉMU DATOVÝCH SCHRÁNEK

uzavřený podle ustanovení § 516 zákona Č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,Dodatek Č. 8")

Smluvní strany

Česká republika — Ministerstvo vnitra

se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7 - Letná, PSČ: 170 34

IČO: 00007064, DIČ: CZ00007064

jejímž jménem jedná Jan Kubice, ministr vnitra České republiky

(dále jen ,,Správce")

a

.d

I

Česká pošta, s. p.

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

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565

IČO: 47114983, DIČ: CZ47114983

jehož jménem jedná Ing. Petr Zatloukal, MISc, MBA, generální ředitel

(dále jen ,,Provozovatel")

l
I
l
l'

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

PREAMBULE

(A) VZHLEDEM K TOMU, ŽE Parlament České republiky přijal dne 17. července 2008 zákon
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění
pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti l. července 2009 (dále jen ,,Zákon");

(B) VZHLEDEM K TOMU, ŽE Provozovatel je státním podnikem, který je dle § 3 odst. 2 zákona
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve mění pozdějších předpisů, (dále jen ,,Zákon o státním
podniku") založen k uspokojování významných celospolečenských, strategických nebo veřejně
prospěšných zájmů a je ve smyslu § 15 písm. h) Zákona o státním podniku povinen je
zabezpečovat účelně a hospodárně;
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(C) VZHLEDEM K TOMU, ŽE mezi Stranami byla dne 27. únOra 2009 uzavřena smlouva o
' poskytování služeb provozovatele informačního systému datových schránek (dále jen

j, ,,Smlouva") a Strany následně uzavřely dodatky č. l až 7 ke Smlouvě;

,I' (D) VZHLEDEM K TOMU, ŽE Provozovatel má zájem na provedení dalších návazných změn,
zejména prodloužení doby platnosti Smlouvy, a je Správci ochoten poskytnout slevu z nákladů
spojených s provozováním ISDS, tvořených odměnou za zřízení a provozování ISDS a

l, poskytování Služeb ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 Zákona, které by měl Správce platit
Provozovateli za provozování ISDS;

(E) VZHLEDEM K TOMU, ŽE hlavním subdodavatelem Provozovatele je v souladu s ČI. I
l Smlouvy společnost Telefónica Czech Republic, a.s.;

(F) VZHLEDEM K TOMU, ŽE usnesením vlády České republiky ze dne 14. listopadu 2012 č. 833
l (dále jen ,,Usnesení") bylo schváleno a uloženo ministru vnitra jednat o prodloužení smluvního

vztahu na ISDS s Provozovatelem do 31. prosince 2017 za předpokladu přechodu na paušální
platbu za jeho provoz od l. ledna 2013, a to minimálně v rozsahu služeb dle Smlouvy ve znění
před uzavřením Dodatku č. 8, a za předpokladu udržování systému v souladu s platnou
legislativou;

,
(G) VZHLEDEM K TOMU, ŽE vláda České republiky schválila odůvodnění a základní parametry

zadávacích podmínek k významné veřejné zakázce J'rovozování ISDS' na období od 1.7.2014
do 31.12.2017.

(H) VZHLEDEM K TOMU, ŽE Správce dne 17. ledna 2013 vyzval Provozovatele v souladu

pozdějších předpisů, k předložení nabídky na plnění veřejné zakázky ,,Provozování
informačního systému datových schránek";

l

>

(I) UZAVÍRAJÍ Strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8.

ŕ

Článekl
Předmět Dodatku Č. 8

1.1
4

,

l

;

l

1.2

1.3

2.1

Předmětem tohoto Dodatku č. 8 je dohoda Stran (i) o změně Smlouvy týkající se způsobu
hrazení nákladů spojených s provozováním ISDS, tvořených odměnou za zřízení a provozování
ISDS a poskytování Služeb ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 Zákona, které by měl Správce
platit Provozovateli za provozování ISDS od l. l. 2013, a (ii) o prodloužení doby trvání
smluvního vztahu založeného Smlouvou.

Ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 8 změněna a nejsou s ním v rozporu,
zůstávají nadále platná a účinná. ,

Pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 8 s velkým počátečním písmenem mají význam, který je jim
přiřazen ve Smlouvě, nestanoví-li tento Dodatek č. 8 jinak.

Článek II
Změny Smlouvy

V Článku 1.1 Smlouvy se za definici pojmu ,,Odměna za odeslání zpráiy" vkládají nové
definice, které zní:

,,Paušální odměna " Má význam uvedený v článku 5.1 Smloiny.
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2.2
l.-

2.3

[

2.4

l
l
l'

,
J

,

,

l'

l

,,Poštovné" Má význam uvedený v článku 5.2 Smlouvy7'

V Článku 3.2.2 Smlouvy se vypouští slova ,,dle Přílohy č. 2 této Smlouvy a".

Znění Článku 4.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

,,Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou,' nabývá účinnosti dnem jejího uzavření a zaniká
31. 12. 2017."

Znění Článku V Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněriírn:

,,Článek V
Odměna aplatebnípodml"my

5./ Náklady spojené s provozováním ISDS, tvořené odměnou za zřízení a provozování ISDS
bez nákladů poštovného a odměnou za poskytování Služeb ve smyslu ust. § 14 odst. 2
Zákona, hradí stát zprostředků státního rozpočtu v kapitole všeobecná pokladní správa
prostřednictvím Správce, přičemž {ýto náklady se skládajíz následujících položek.'

5.1.1 z paušální odměny zaprovozování ISDS (dále jen ,, Odměna zaprovozoyáníISDS"),'

5.1.2 z odměny za každou odeslanou Datovou zprávu v rámci ISDS jejímž odesílatekin je
orgán veřejné moci ve smyslu § l odst. 1 písm. a) Zákona (dále jen ,, om" a ,, Odměna
za odesláni"zprávy');

5.1.3 z odměny za služby spojené se zřízením přístupu k Datové schránce oprávněné osobě
(dále jen ,,Poplatek za zřízenípřístupu"); a

5.1.4 z odměny za jednorázovou úpravu Služeb ve výši uvedené v ČI. 5.9 této Sínlouvy níže
náležející Provozovateli zaposAytnutí Služeb speci/íkovaných v Příloze Č. IE Smlouvy.

Odměna za provozování ISDS, Odměna za odeslání zprávy a Poplatek za zřízení
přístupujsou hrazenyformou ročnípaušální odměny Provozovatele (dále jen ,,Paušální
odměna"). výše Paušální odměny je 500 000 000 KČ (slovy: pět set miliónů korun
česlých) bez dph za kalendářní rok, je splatná měsíčně po částech vždy ve výši 1/12
z Paušální odměny pro daný kalendářní rok počínaje Částkou za měsíc leden 20/3.
Vpřípadě, Že služby nebudou poskytovány po dobu celého kalendářního roku, přísluší
Provozovateli alikvotní část roční Paušální odměny. Součástí Paušální odměny není
odměna za služby Provozovatele poskytnuté v souvislosti s Privátními transakcemi ani
v souvislosti s Datovými schránkami nebo Datovými zprávami, pokud zřízenl:
zpřístupnění nebo provoz takoyých Datových schránek, resp. odesílání takových
Datových zpráv není na základě Zákona hrazeno zprostředků státního rozpočtu.

5.2 Není-li ujednáno jinak, Paušální odměna zahrnuje veškeré nákiadý Provozovatele na
zajištění plnění dle této Smlouvy. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, je Paušální
odměna uvedena bez DPH. K Paušální odměně bude připočtena DPH v zákonem
stanovené výši. Součástí Paušální odměny není část nákladů na zřízenípřístupu tvořená
poštovným (dále jen ,,Poštovné'),' PoŠtovné bude hrazeno ve Yýši dle platného ceníku
Provozovatele Správcem na základějiného ujednání Stran.

5.3 Správce se zavazuje platit Provozovateli část Paušální odměny a příslušnou DPH za
každé fakturační období, kteiým je jeden kalendářní měsíc, a to na základě faktur
vystavených Provozovatelem ne dříve než poslední den příslušného kalendářního
měsíce. Vpřtí)adě, že první nebo poslednífakturační obdobíposkytování Služeb dle této
Gnlouvy bude kratší než kalendářní měsíc, bude část Paušální odměny snížena
poměrným způsobem.
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5.6

5.7

5.8

5.9

l
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Splatnost všech faktur Činí třicet (30) dní ode dne jejich doručení Správci na adresu
Nám. Hrdinů 3, Praha 4, PSČ: 140 21. Lhůta splatnosti běží též, bylo-li převzetífaktury
odepřeno, nebo pokud se ji nepodařilo doručit pro nepřítomnost adresáta, ač byla
zaslána doporučenou poštou s dodejkou na adresu uvedenou v tomto článku nebo
dodatečně Správcem oznámenoujako nová adresa pro doručovánífaktur, a to ode dne,
kdy bylo přijetí zásilky prokazatelně odepřeno či ode dne, kdy uplyne lhůta k vyzvednutí
zásilky, bude-li zásilka vrácenajako nedoručitelná.

Faktura musí obsahovat veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména
ustanoveními § 13a Obchodního zákoníku a náležitosti daňového dokladu podle § 29
zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoiy, ve zněnípozdějších předpisů. Pokud
nebude faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené
potřebné údaje, je Správce oprávněn vrátitji ve lhůtě splatnosti s uvedením chybějících
náležitostí nebo nesprávných údajů. Vtakovémpřjpadě se přeruší běh lhůig splatnosti a
nová lhůta splatnostipočne běžet doručením opravenéfaktuy Správci.

Úhradu fakturované částky provede Správce bankovním převodeí'n na účet
Provozovatele. Fakturovaná Částka bude považována za uhrazenou dnem odepsání
část/ý Z účtu Správce ve prospěch účtu Provozovatele uvedeného nafaktuře.

Vpřípadě prodlení Správce se zaplacením peněžité částig je Správce povinen zaplatit
Provozovateli zákonný úrok zprodlení z hodnoiý fakturované částky za řádně a včas
provedené Služby dle této Smlouvy, s nížje vprodlení.

Vpřípadě prodlení některé Strany s platbou jakékoli částky druhé Straně je taková
Strana oprávněna zadržet své další platby Straně v prodlení do ]ýše takové dlužné
Částky, a to až do doby zaplacení dlužné částky.

Za zajištění úprcny Služeb v rozsahu Přílohy č. IE Smlouvy náleží Provozovateli
jednorázová odměna ve výši 5.358.650,- KČ bez DPH (sloyy: pět miliónů tři sta padesát
osm tisíc Šest setpadesát korun českých).

Správce se zavazuje uhradit jednorázovou odměnu za úpravu Služeb na základě
Akceptačního protokolu ve smyslu Přílohy č. 1EI Smlouvy potvrzeného svým zástupcem
s výrokem akceptováno nebo akceptováno s výhradami. Správce se zavazuje k
závěrečnému akceptačnímu výroku k předanému plnění dle Přílohy č. 1EI Smlouvy
ne/i)ozděii do 14 kalendářních dnů od výzvy Provozovatele k závěrečné akceptaci.

Faktura na jednorázovou odměnu za úpravu Služeb v rozsahu Přílohy č. IE Smloiny
niusí být doručena Správci ve dvou vyhotoveních. Faktura musí obsahovat číslo jednací
Smlouvy, číslo účtu a všechny údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoiy, v platném znění a v § 13a Obchodního zákoníku afakturované plnění "
musí být ze strany Správce akceptováno. Nedílnou součástí faktury je akceptační
protokolpodepsaný opráVněnými osobami.

Fakturaje splatná do 30 kalendářních dnůpojejím prokazatelném doručení Správci na
adresu.' Ministerstvo vnitra, Odbor koncepce, architektury a projektů informačních a
koniunikačních technologiĹ nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4. "

2.5 V článku 6.1.2 Smlouvy se za slova ,Provozovatel má právo provést nejvýše dvanáct (12)
plánovaných výluk provozu ročně, a to v úhrnné délce přerušení poskytování Služby marimálně
devadesát šest (96) hodin ročně." doplňují slova ,,Pro zamezení pochybnostem platí, že pokud
Provozovatel provede výluku v návaznosti na změnový požadavek Správce, přerušení
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2.6

rposkytování Služby se v takovém případě nepovažuje za přerušeníposkytování Služby ve sniys/u
předchozí věiy."

Strany se dohodly, že nad rámec rozsahu Služeb dle platného znění Smlouvy bude Provozovatel
poskytovat také služby realizace změn v díĹstedku změn legislativy; za tím účelem se za článek
6.1.5 Smlouvy vkládá nový Článek 6.1.6 Smlouvy, který zní:

,,v rámci dodatkové služby realizace změn dle Přílohy č.' l Smlouvy avšak bez nároku na další
ýplatu nad rámec Paušální odměny aktualizovat a udržovat ISDS v souladu s obecně závaznými
právn/nii předpisy a na základě pokynu Správce provést úpravy služeb ISDS, které ]'yplynou (i)
ze změn legislativy,' á (ii) 'z j'rovozních potřeb, na kterých se S/ŕaný doh'odnou, a tO v případě
aktualizace a udržováni' ISDS v bouladu s obecně závaznými předpisy i v případě provádění
ýprav služeb ISDS v rozsahu, ve kterém nebude ohroženo pokrytí nákladů na pos/g'/ování
Služeb, dosažení přiměřeného zisku a který zároveň nezpůsobí překročeni' parametrů ISĎS
de/íno]'aných nás/edlgícl'mi li/nitnín1i hodnotami: '

P

i. velikost jedné Datové zprávy včetně příloh bude niax. 10 (deset) MB (výjiniku tvoří
pouze Datové zprávy zasílané do datových schránek Správce systému a sloužící pro
automatizované zpracování systémeni Czech POINT a Portálem veřejné správy a
při'padné další druhy Datových zpráv, na kterých se obě stranypísemně dohodnou);

ii.

iii.

lV.

V.

standardní zákonná doba uložení Datové zprávy bude nejvýše 90 dnů (výjimku tvoří
pouze Datové zprávy, které nebyly doručeny, a Datové zprávy, které byly doručeny
jíkc'),'

]' ISDS bude odesláno max. 200.000.000 (dvě stě miliónů) Datových zpráv za jeden (l)
rok;

v ISDS bude evidováno max. 2.000.000 (dva milióny) zpřístupněných Datových
schránek;

V

)' ISDS bude evidováno nejvýše 3.500.00Q (tři milióny pět set tisíc) uživatelů s
přístupovýnii údaji k Datovým schránkám.

Současně se tato povinnost nevztahíýe na zniěny ISDS či Portálu veřejné správy at' už na
základě legislativních změn či jiných požadavků, které by do ISDS či Portálu veřejné správy
za)'ádě/y zcela nové funkcionali(y, tedy změny, které by měnily stávající koncepci ISDS či
Portálu veřejné správy a znamenaly by částečně nebo úplné přebudování ISDS či Portálu
veřejné správy.

Pro účely tohoto článku 6. 1.6 se za Datové zprávy nepovažuií Privátní Transakce.

Vpřípadě, že bude ohroženo pokryti' nákladů na poskytování Služeb a dosažení přiiněřeného
zisku Provozovatele v důsledku zvýšení rozsahu poskytovaných Služeb, (l'. např. v případě, že
dojde k překročení parametrů ISDS de/'ínovaných limitními hodnotami výše, nebo vpřípadě, že
dojde ke snížení rozsahu poskytovaných Služeb, a v důsledku toho bude hrozit, že Paušální
odniěna bude vyšší než náklady na poskytování Služeb a přiměřený zisk Provozovatele, zahájí
Stranyjednání za účelem změny výše Paušální odměny v souladu s právn/nii předpisy.

2.7

2.8

Článek 8.6.5 Smlouvy se bez náhrady zrušuje.

V Článku 9.2 Smlouvy se text za slovy ,,statutárních orgánů Strany" ruší a nahrazuje
11ásledu.iícíln znäiím:

,,Kontaktní osoba Provozovatele.'

I
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Kontaktní osoba Správce:

tel..·

email:

tel.:

fam

email."

2.9 V Článku 11.1 Smlouvy se slova ,,uvedenou v Příloze č. 2 této Smlouvy" nahrazují slovy:

,,120 000 000 KČ (slovy: sto dvacet miliónů korun českých) bez DPH, přičemž tato cena zároveň
nepřevýší celkové náklady, které Provozovatel vynaložil na získání potřebných práv k poskytnutí
licence Správci."

V Článku 11 Smlouvy se doplňuje nový Článek 11.6, jenž zní:

,,Právo Správce vyzvat Provozovatele a odpovídajícípovinnost Provozovatele poskytnout licenci
dle ČI. /1.1 této Smlouvy trvá do 30. června 2014."

2.10 Příloha č. 2 Smlouvy se zrušuje.

2.11 Znění Přílohy l část 2.4 Call Center odst. Určení služby se doplňuje o větu: ,,Dále také
poskytuje obecné informace o službách ISDS všem volajícím. "

2.12 Provozovatel prohlašuje, Že ISDS umožňuje přístup k veřejně dostupným službám ISDS
internetovým protokolem verze 6 (IPv6).

2.13 Správce prohlašuje, že po vzájemné dohodě umožní Provozovateli úpravy ISDS, které budou
směřovat k podpoře a rozvoji komerčních funkcionalit ISDS a zvýší informovanost uživatelů
ISDS o těchto fůnkcionalitách. Tyto změny nejsou součástí Paušální odměny a nebude-li
ujednáno jinak, nejsou hrazeny Správcem.

u
II 3.1

u. 3.2

V

Clánek III
ZávěreČná ustanovení

Tento Dodatek č. 8 je účinný ode dne jeho uzavření s tím, Že práva a povinnosti stran se řídí
přiměřeně touto úpravou již ode dne l. l. 2013, a to zejména s ohledem na výši a způsob placení
Paušální odměny.

Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven v pěti (S) stejnopisech, z nichž Správce obdrží tři (3) stejnopisy
a Provozovatel dva (2) stejnopisy.
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3.3

l

Obě Strany prohlašují, že si tento Dodatek Č. 8 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. 8 připojují pověření zástupci obou Stran své
vlastnoruční podpisy.

Česká republika - Ministerstvo vnitra
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