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DODATEK Č. 9
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. 9
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PROVOZOVATELE INFORMAČNÍHO

SYSTÉMU DATOVÝCH SCHRÁNEK

(dále jen ,,Dodatek Č. 9")

Smluvní strany

V

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

IČO: 00007064, DIČ: CZ00007064

za níž jedná Milan Chovanec, ministr vnitra České republiky

(dále jen ,,Správce")

a

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: CZ471 14983

za něhož jedná Ing. Martin Elkán, generální ředitel

(dále jen ,,Provozovatel")

(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 znění 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;

(C) VZHLEDEM K TOMU, ŽE mezi Stranami byla dne 27. února 2009 uzavřena smlouva o
poskytování služeb provozovatele informačního systému datových schránek (dále jen
,,Smlouva") a Strany následně uzavřely dodatky č. l až 8 ke Smlouvě;

(D) VZHLEDEM K TOMU, ŽE Provozovatel na pokyn Správce provedl za účelem poskytnutí
předmětné licence Správci v souladu se Smlouvou veškeré potřebné úkony k zajištění licence
k Software a Databázím vytvořeným pro účely zajištění poskytování Služeb dle Smlouvy;

(E) VZHLEDEM K TOMU, ŽE Správce dne 16. června 2014 vyzval Provozovatele k úpravě
Smlouvy;

(F) UZAVÍRAJÍ Strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 9.
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Clánekl
Předmět Dodatku Č. 9

1.1

1.2

Předmětem tohoto Dodatku č. 9 je zrněna uvedená v článku II tohoto Dodatku č. 9, kdy
ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 9 změněna a nejsou s ním v rozporu,
zůstávají nadále platná a účinná.

Pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 9 s velkým počátečním písmenem mají význam, který je jim
přiřazen ve Smlouvě, nestanoví-li tento Dodatek č. 9 jinak.

Článek II
Změny Smlouvy

2.1 Článek l 1.6 Smlouvy ve znění Dodatku č. 8 se ruší bez náhrady.

Článek III
Závěrečná ustanovení

3.1

3.2

3.3

Tento Dodatek č. 9 je platný a účinný ode dne jeho podpisu oběma Stranami.

Tento Dodatek č. 9 je vyhotoven v pěti (S) stejnopisech, z nichž Správce obdrží tři (3) stejnopisy
a Provozovatel dva (2) stejnopisy.

Obě Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 9 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. 9 připojují pověření zástupci obou Stran své
vlastnoruční podpisy.

nitra

liky

Místo: Praha Místo: Praha
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