
DODATEK Č. 10
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

PROVOZOVATELE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
DATOVÝCH SCHRÁNEK

uzavřené dne 27. února 2009 mezi

Česká republika - Ministerstvo vnitra

a

Česká pošta, s.p.



DODATEK Č. 10
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PROVOZOVATELE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

DATOVÝCH SCHRÁNEK

(dále jen ,,Dodatek č. 10")

Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo vnitra

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

IČO: 00007064, DIČ: CZ00007064
za niž jedná Milan Chovanec, ministr vnitra České republiky

(dále jen ,,Správce")

a

Česká pošta, s.p.
se sídlem politických vězňů 909/4, Praha 1, PSČ: 225 99

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565
IČO: 47114983, DIČ: CZ47114983

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 1. 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 uspokojováni 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. 1 až 10 ke Smlouvě;

(D) VZHLEDEM K TOMU, ŽE Vláda ČR uložila svým usnesením č. 415 ze dne 3. 6. 2015
Ministerstvu vnitra, jako Správci informačního systému datových schránek, novelizovat
Vyhlášku č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobnosti uživánÍ a provozováni informačního
systému datových schránek s cílem navýšit maximální velikost Datové zprávy;
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(E) VZHLEDEM k tomu, že v rámci výše uvedené |egis|ativní změny a na základě
požadavku Správce informačního systému datových schránek je třeba do 31. 12. 2015
zajistit potřebnou úpravu informačního systému datových schránek:

(F) UZAVÍRAJÍ Strany niže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 10.

Článek l
Předmět Dodatku č. 10

1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 10 je dohoda Stran (i) o změně Smlouvy týkajicí se
navýšeni objemu Datové zprávy a (ii) o úpravě podmínek služby zřizováni přístupu
k Datové schránce.

1.2 Ustanoveni Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 10 změněna a nejsou s nim
v rozporu, zůstávají nadále platná a účinná.

1.3 Pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 10 s velkým počátečním písmenem mají význam,
který je jim přiřazen ve Smlouvě, nestanoví-li tento Dodatek č. 10 jinak.

Článek ll
Změny Smlouvy

2.1 Znění bodu i. článku 6.1.6 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujicim zněním:

,, velikost jedné Datové zprávy včetně příloh bude max. 20 (dvacet) MB (výjimku tvoří
pouze Datové zprávy zasílané do Datových schránek Správce systému a S|ouŽÍCÍ pro
automatizované zpracováni systémem Czech POINT a Portálem veřejné správy
a případné další druhy Datových zpráv, na kterých se obě Strany písemně dohodnou)"

2.2 Do Přílohy č. 8 Smlouvy je doplněn nový odst. 9. ve znění:

,,Součásti služby zřizování přístupu k Datové schránce je rovněž zpracování
nedoručených nebo vrácených zásilek s přístupovými údaji, a to včetně doručenek.
Zpracováním se mini fyzické odesláni k archivaci Správci. Termin odesláni vrácených
zásilek a doručenek se stanovuje dle potřeby."

Článek Ill
Závěrečná ustanoveni

3.1 Tento Dodatek č. 10 je účinný ode dne jeho podpisu oběma Stranami.

3.2 Tento Dodatek č. 10 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Správce obdrží tři (3)
stejnopisy a Provozovatel dva (2) stejnopisy.

3.3 Obě Strany prohlašuji, že si tento Dodatek č. 10 před jeho podpisem přečetly, a že byl
uzavřen po vzájemném projednáni jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích tohoto Dodatku č. 10 připojuji
pověřeni zástupci obou Stran své vlastnoruční podpisy.
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Česká pošta, s.p.
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