
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nadstandardním zpracování poštovních
poukázek A č. 72019eská pošta

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o nadstandardním zpracování poštovních poukázek A

č. 72019 (dále jen ,,Dodatek“)

uzavřený mezi

v

Česká pošta, s.p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
47114983
CZ47114983

manažerem specializovaného
útvaru zpracování peněžních služeb
Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
Československá obchodní banka, a.s.
133790245/0300
Česká pošta, s.p., RZPS Ostrava, Dr. Martínka 1406/12,
700 90 Ostrava - Hrabůvka

zapsán v obchodním rejstříku
bankovní spojení:
číslo účtu:
korespondenční adresa:

dále jen „Zhotovitel"

a

ID: 36767057

Statutární město Brno
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupeno:

Dominikánské náměstí 196/1,601 67 Bmo
44992785
CZ44992785
Ing. Martinem Vaněčkem,
vedoucím Odboru životního prostředí
Česká spořitelna, a.s.
111211222/0800

bankovní spojem:
číslo účtu:

korespondenční a fakturační adresa: Statutární město Brno, Odbor životního prostředí MMB,
Kounicova 949/67, 601 67 Brno

dále jen „Objednatel"

1. Ujednání

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně obsahu Smlouvy o nadstandardním zpracování
poštovních poukázek A č. 72019zedne 16.02.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.07.2016
(dále jen „Smlouva"), a to následujícím způsobem:
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1.2. Smluvní strany se dohodly na úplném nahrazení stávajícího ustanovení ČI. II. odst. 2.4.
následujícím textem:

„2.4. Kontaktní osoby na straně Objednatele:

Ing. Libuše Mlejnková tel.:

Jitka Staňková tel.:

Petra Zmeková tel.:

1.3. Smluvní strany se dohodly na úplném nahrazení stávajícího ustanovení ČI. II. odst. 2.5.
následujícím textem:

„2.5. Kontaktní osoby na straně Zhotovitele:

Smluvní strany se dohodly, že faktury — daňové doklady ve formátu pdf., opatřené
elektronickým podpisem (elektronická faktura) spolu s dalšími přílohami (pokud jsou
smluvně požadovány) budou zasílány elektronicky, jako příloha emailové zprávy,
z e-mailové adresy ČP ucto.fakturaceceskaDosta@cpost.cz na e-mailovou adresu
zákazníka ozn-faktury@brno.cz. Elektronická faktura se považuje za doručenou dnem
odeslání emailové zprávy, obsahující jako přílohu elektronickou fakturu, z e-mailové
adresy ČP ucto.fakturaceceskanosta@cpost.cz na e-mailovou adresu zákazníka
ozp-fakturv@brno.cz.

1.4. Smluvní strany se dohodly na vložení nového ustanovení ČI. III., odst. 3.4., které zní:
„3.4. „Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně

v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena
a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura14. Smluvní strany sjednávají, že
věrohodnost původu faktur)' v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude
zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli
faktum elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu:
ozp-fakturv@brno.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou
adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je
Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve
Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-
mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zamčeným elektronickým
podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura musí
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být Objednateli zaslána vždy ve fonnátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. 
Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány 

Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická 

faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou 

elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona 

č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve 

znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem 
vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifíkačních služeb. Není-li Elektronická faktura 

opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve 

smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické 

faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně ze-mailové adresy 

Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická 

faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura 

v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy 

bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou 
fakturu duplicitně v listinné podobě.“

1.5. Smluvní strany se dohodly na vložení nového ustanovení ČI. IV., odst. 4.10, které zní:

„4.10. Zhotovitel jako správce tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, informuje, že zpracovává osobní údaje 

Objednatele, je-li Objednatelem fyzická osoba, a/nebo osobní údaje jeho kontaktních osob 

poskytnuté v této Smlouvě nebo v rámci plnění Smlouvy výhradně pro účely související s 

plněním Smlouvy, a to po dobu trvání Smlouvy, resp. pro účely vyplývající z právních 

předpisů, a to po dobu delší, je-li odůvodněna dle platných právních předpisů. Objednatel je 

povinen informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro účely související s 

plněním Smlouvy Zhotoviteli předává. Další informace související se zpracováním osobních 

údajů včetně práv s tímto zpracováním souvisejících jsou k dispozici v aktuální verzi 
dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ na webových stránkách Zhotovitele na 
adrese www.ceskaposta.cz.'4

Původní ustanovení ČI. IV., odst. 4.10. se přečísluje na odst. 4.11.

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

2.2. Tento Dodatek je uzavřen dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

lento Dodatek je sepsán ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

2.4. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o obchodním tajemství druhé Smluvní strany 

a dále o skutečnostech a informacích, které písemně označí jako důvěrné. Za obchodní 
tajemství jsou Smluvními stranami považovány veškeré konkurenčně významné, určitelné, 
ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti související se
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Smluvními stranami, jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobemjejich
utajení. Pro účely této Smlouvy jsou obchodním tajemstvím zejména informace o smluvních
vztazích existujících mezi Smluvními stranami, údaje týkající se výše ceny a způsobu jejího
určení, platební podmínky, informace o způsobu zajištění pohledávek, údaje o rozsahu a
objemu poskytovaných služeb a podrobnosti vymezující poskytované plnění nad rámec
veřejně přístupných informací.

2.5. Povinnost mlčenlivosti trvá až do doby, kdy se informace výše uvedené povahy stanou obecně
známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti. Na povinnost
mlčenlivosti nemá vliv forma sdělení informací (písemně nebo ústně) a jejich podoba
(materializované nebo dematerializované).

2.6. Smluvní strany se zavazují, že informace výše uvedené povahy zachovají v tajnosti, nesdělí je
ani nezpřístupní jiným subjektům, a že učiní potřebná opatření pro jejich ochranu a zamezení
úniku včetně zajištění jejich použití pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této
Smlouvy v souladu s účelem stanoveným touto Smlouvou.

2.7. Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí výše uvedených informací soudu, státnímu
zastupitelství, příslušnému správnímu orgánu či jinému orgánu veřejné moci na základě a
v souladu se zákonem; jejich zveřejnění na základě povinnosti stanovené zákonem nebo jejich
poskytnutí zakladateli Zhotovitele. Porušením povinnosti mlčenlivosti není ani sdělení
uvedených informací zástupci Smluvní strany.

2.8. Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na ukončení smluvního vztahu založeného touto
Smlouvou.

2.9. Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv). Dle dohody Smluvních stran zajistí odeslání této Smlouvy správci registru
smluv Zhotovitel. Zhotovitel je oprávněn před odesláním Smlouvy správci registru smluv ve
Smlouvě znečitelnit informace, na něž se nevztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona o
registru smluv.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

2 1. 02. 2022 2 3 -02- 2322
V V Ostravě, dne

Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí manažer specializovaného útvaru

zpracování peněžních služeb
Česká pošta, s.p.
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