
 Česká pošta, s.p. 

OBJEDNÁVKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB CERTIFIKAČNÍ AUTORITY 
Evidenční číslo:       407010 - 000031 

1. Smluvní strany 

 

Poskytovatel 

Česká pošta, s.p., Olšanská 38/9, Praha 3, 

zastoupená:        

odštěpný závod Severní Čechy  

se sídlem     Berní 2119/2, 401 O1 ústí nad 

Labem 

IČO    47114983 DIČ: CZ47114983  

zapsaná v   obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v ústí nad  

                                     Labem, sp.zn. A 3855 
                          Bankovní spojení     ČSOB, a.s., č.ú. XXXXX 

 

  

 
  se sídlem  Litoměřice, Mírové náměstí 15/7   

  IČ:       DIČ:  CZ 00263958 

    00263958 

  zapsaná v  

  Bankovní spojení 

 

2. Trvání smlouvy 

 

3. Objednávané služby 
Certifikáty vydávané kvalifikovanou certifikační autoritou PostSignum:    x 

• certifikát určený k ověření elektronického podpisu zaměstnance  (kvalifikovaný certifikát) 

• certifikát organizace určený pro ověření elektronické značky  (kvalifikovaný systémový certifikát) 

 

 

Certifikáty vydávané komerční certifikační autoritou PostSignum:                  x 
 certifikát technologických komponent (komerční certifikát) 

 šifrovací certifikát skupiny osob (komerční certifikát) 

 certifikát zaměstnanců (komerční certifikát) 
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Zákazník  

Firma Město Litoměřice 

Zastoupená      Mgr. Ladislav Chlupáč  

 

 

 

.   

Organizační 

 jednotka 



Česká pošta, s.p. 

4. Společná a závěrečná ustanovení 

 
4.1 Dne 3.8.2005 se na základě rozhodnutí Ministerstva informatiky ČR Česká pošta, s.p. stala akreditovaným 
poskytovatelem certifikačních služeb ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. 

4.2 Podpisem této objednávky potvrzujete, že jste se podrobně seznámili s aktuálním zněním Smlouvy a všech jejích 
součástí, které jsou: Všeobecné obchodní podmínky, Popis služeb certifikační autority - Certifikační politiky; Ceník; 
Zákaznické formuláře. Před podáním této objednávky si prostudujte další součásti Smlouvy. Aktuální znění výše 
uvedených smluvních dokumentů naleznete na www.postsignum.cz a dále na všech kontaktních místech České pošty 
určených pro styk s veřejností. Adresy těchto kontaktních míst jsou uvedeny na www.postsignum.cz. 

4.3 Změny v popisu služeb certifikační autority, ceníku a zákaznických formulářích nepodléhají udělení písemnému 
souhlasu ze strany zákazníka. Plánované změny těchto dokumentů budou v předstihu zveřejněny na 
www.postsignum.cz. 

4.4 V případě, že nehodláte ve smyslu čl. 7, odst. 2b, Všeobecných obchodních podmínek, udělit České poště svůj 
souhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem marketingu či propagace produktů a služeb České pošty , 
zaškrtněte            X 

4.5 Reklamace poskytovaných služeb se provádí výhradně v místě poskytnutí služby. Poskytovatel sepíše se zákazníkem 
reklamační protokol. V případě oprávněné reklamace bude sjednána náprava nejpozději do 14 dnů od sepsání 
reklamačního protokolu. V případě neoprávněné reklamace bude zákazník poskytovatelem informován o důvodu 
neuznání reklamace. 

4.6 Spory, které z tohoto vztahu vzniknou, se řeší u věcně a místně příslušného soudu. 

4.7 Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Poskytovatel a Zákazník každý obdrží jedno vyhotovení 
objednávky. 

4.8 Akceptací vámi podepsané objednávky ze strany České pošty, s.p. dojde k uzavření smlouvy o poskytování 
elektronických služeb České pošty. 

 

5. Podpisy smluvních stran 
 

Za Poskytovatele                    _____________________            _______________________ 
                                                                Místo                                                 Datum 
 
      ___________________________________________________     ____________________ 
                                                                                Jméno a příjmení                                                              Podpis a razítko 
 
                 
         
 
Za Zákazníka                        _____________________            _______________________ 
                                                                Místo                                                 Datum 
 
 
      ___________________________________________________     ____________________ 
                                                                                Jméno a příjmení                                                              Podpis a razítko 
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Česká pošta, s.p. 

Příloha č. 1 Objednávky poskytování služeb certifikační autority 

Seznam oprávněných osob 

Údaje o oprávněných osobách 

Jméno a příjmení 
Rodné číslo Podpis 

XXXXX       

    

   

   

   

   

   

   

   

   

Oprávněné osoby svým podpisem souhlasí s poskytnutím osobních údajů certifikační autoritě České pošty za účelem 
prokázání totožnosti v rozsahu jméno, příjmení a rodné číslo. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu. 

Oprávněné osoby svým podpisem prohlašují, že byly poučeny ve smyslu S 11 a 12 zákona č. 101/2000 Sb., v tom smyslu, 
že povinnost poskytnout osobní údaje uvedené v tiskopisu nevyplývá ze zvláštních zákonů, ale jejich-poskytnutí je 
dobrovolné. Oprávněné osoby berou na vědomí, že pokud tyto informace neuvedou, nemohou být zákazníkovi ze strany 
České pošty, s.p. poskytnuty požadované služby. 

Oprávněné osoby dále berou na vědomí informace o svém právu na přístup k osobním údajům, které jsou zpracované 
za účelem poskytnutí požadovaných služeb zákazníkovi, právu na opravu těchto osobních údajů i povinnosti České 
pošty, s.p. na požádání oprávněným osobám sdělit informace o jejich zpracování, jakož i o dalších právech stanovených 
v S21 zákona č. 101/2000 Sb. 
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