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.cz Číslo Smlouvy MF 

9009/07812015 
Toto číslo uvádějte při fakturaci 

SMLOUVA NA ZAJiŠTĚNí STANDARDIZOVANÉ PODPORY SW 
VMWARE VSPHERE 

uzavfená dle ustanovení § 1746 odst 2, zákona t. 89/2012 Sb., občanského zákonfku, II platném 
zněnf (dále jen "Občanský zákoník") na základě výzvy Č.j. MF-45051/2015/9003 k podáni nabídky 

ve věci veřejné zakázky malého rozsahu - na e-tržišti www.gemin.czv souladu se zákonem e. 
137/2006 Sb. , o vefejných zakázkách, ve znění pozdějších pfedpisů 

Smluvn! strany: 

Česká republika - Ministerstvo financí 
se sldlem: Letenská 525/15, 11800 Praha 1 
IC: 00006947, DIC: CZ00006947 

(dále jen "Smlouva") 

Sankovnf spojeni: Česká národn! banka, pobočka Praha 1 
Číslo účtu: 3328001/0710 
Jejfmž jménem jedná: Viktor Janáček, ředitel odboru 59 
ID datové schránky: xzeaauv 
(dále jen "Objednatel") 

a 

3S.cz, s. r. o. 
Sídlo: Eliášova 1055/25, 616 00 Brno 
Zapsaný/á v obchodnlm rejstrlku vedeným u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 51803 
Zastoupená: Andreou Šmehlíkovou, prokuristou 
ICO: 27683273 
DIC: CZ27683273 
Bankovní spojeni : Komerční banka, a. 5., Č. ú: 35-4490910207/0100 
ID datové sch ránky: qwhdqm2 
(dále jen "Dodavatel") 

(Objednatel a Dodavatel dále také jako "Smluvnl strany" nebo samostatně jako "Smluvní strana") 

I. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Účelem této Smlouvy je stanoveni práv, povinností a podmínek pro realizaci pfedmětu Veřejné 
zakázky, jak je brrže vymezeno v následujících odstavcfch Smlouvy. 

2. Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele zajistit pro Objednatele standardizovanou 
podporu výrobce pro 28 procesorových licencl VMware vSphere (dále jen "předmět plnění") dle 
následujfcf specifikace: 

Popis Počet CPU Délka podpory 
Basic Support Coverage VMware vSphere 6 
Enterprise Plus for 1 orocessor 

28 12 měsiců 

3. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit Dodavateli za fádné plnění jeho 
závazků dle této Smlouvy Smluvni cenu uvedenou v čl. V. této Smlouvy způsobem a za 
podmínek stanovených v této Smlouvě. 
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II. MlsTO PLNĚNí A DOBA TRVÁNí SMLOUVY 

1. Místem plnění dle této Smlouvy je sídlo Objednatele na adrese: Česká republika - Ministerstvo 
financl - Letenská 525/15,11800 Praha 1 a pracoviště Objednatele na adrese ul. Voctárova 11 , 
18000 Praha 8 (dále jen "mlsto plněni"). 

2. Dodavatel se zavazuje zajistit poskytování předmětu plněni dle této Smlouvy do patnácti (15) 
dnů od data uzavrenl Smlouvy. 

3. Smlouva se uzavlrá na dobu určitou v délce dvanácti (12) měsíců ode dne zahájení poskytováni 
podpory dle této Smloovy. 

III. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

1. Objednatel se zavazuje za l'ádné a včasné poskytnuti predmětu plněnI dle této Smlouvy uhradit 
Dodavateli rádně a včas Smluvní cenu ve výši a způsobem uvedeným v článku V. této Smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje poskytovat Dodavateli fadně a včas maximalnl potrebnou součinnost, 
která je nezbytna pro rádné a včasné plněni povinnosti Dodavatele podle této Smlouvy. 

IV. POVlNNOSn DODAVATELE 

1. Dodavatel je povinen zejména: 

a) i'ádně splnit predmět Smlouvy ve lhůtě a rozsahu stanovém touto Smlouvou; 

b) poskytnout plněni dle této Smlouvy s vynaložen lm odborné péče a znalostí. 

V. CENOVÉ A PLATEBNí PODMíNKY 

1. Za řádné zajiSté"1 poskytování předmětu plněnI dle této Smlouvy se Objednatel zavazuje 
zaplatit Dodavateli Smluvní cenu uvedenou bez DPH, která byla sjednána dohodou smluvních 
stran podle zakona č . 526/1990 Sb., o cenach, ve znění pozděj~lch predpisu, jako cena 
maximální a neprekročitelná , a která zahrnuje ve~keré náklady Dodavatele spojené s plněním 
pfedmětu Smlouvy, včetně nákladů na dopravu atd . Celková smluvnl cena je stanovena ve vý~i 
(dále jen "Smluv"1 cena"): 

bez DPH 467600.00 Kč 

slovy ( étyfi-sta-ěedesát-sedm-tislc-šest-set-korun-eeských) , 

DPH 21% 98 196.00 Kč. 

slovy (Devadesát-osm-tislc-stCHievadesat-šest-korun-če5kých) , 

včetně DPH 565796,00 Kč 

slovy (Pět-set-šedeát-pět-tisrc-sedm-set-devadesát-~est-korun-českých), 

2. Smluvnl cena bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Dodavatelem, 
pfieem.ž fakturu vystavl Dodavatel nejdrlve následujícl pracovn[ den ode dne zajištěni predmětu 
plněnI dle této Smlouvy. 

3. Vystavená faktura musl obsahovat: 

a) SmllNnl cenu a datum jejl splatnosti, 
b) evideneni číslo Smlouvy Objednatele, uvedené v záhlaví, které sloužl jako identifikátor 

platby. 
c) úplné bankovní spojeni Dodavatele, 
d) veškeré náležitosti dle § 29 zékona e. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znění 

pozdějšlch predpisů, 
e) informace povinně uváděné na obchodnlch listinách na základě § 435 Občanského 

zákonfku. 
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4. prílohou faktury musí být Objednatelem podepsaný predávacl protokol, vztahující 
se k predmětu Smlouvy. 

5. Faktura je splatná do třiceti (30) dnů od doručení rádně vystavené faktury Objednateli. 

6. Objednatel má právo fakturu Poskytovateli pred uplynutfm lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo 
k prodlenl s její úhradou v případě, že faktura nebude mlt odpovfdajfcf náležitosti podle zákona 
nebo nebude vystavena v souladu s touto Smlouvou, v takovém prfpadě se lhůta splatnosti 
stavl a nová lhůta splatnosti v délce triceti (30) dnů počne plynout ode dne doručení opravené 
faktury. 

7. Úhradu Smluvnl ceny je Objednatel povinen provést v korunách českých bezhotovostnlm 
převodem na bankovnl účet Dodavatele uvedený v záhlaví Smlouvy. Dodavatel se zavazuje 
neprodleně plsemně oznámit Objednateli změnu bankovních údajů Dodavatele, uvedených 
v této Smlouvě, pričemž takto oznámená změna je účinná od okamžiku doručeni oznámeni 
Objednateli. Jiné bankovnf spojení, uvedené na fakture, má prednost pfed bankovnfm 
spojenlm, uvedeným v záhlaví této Smlouvy. 

8. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečněni zdanitelného plnění. 

9. Smluvní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odeslání odpovídající částky z bankovnfho 
účtu Objednatele na bankovní účet Dodavatele uvedený v záhlavl této Smlouvy. 

10. Splněním jakéhokoliv finančnlho závazku, spojeného s plněním dle této Smlouvy, se rozuml 
okamžik odesláni částky na bankovní účet druhé Smluvní strany, uvedený v záhlavf této 
Smlouvy. 

VI. SANKCE A NÁHRADA ŠKODY 

1. V případě prodlení Dodavatele s dodán lm predmětu Smlouvy ve stanovené lhůtě, 
má Objednatel právo na smluvnl pokutu ve výši 0,05% (slovy: pět setin procenta) z celkové 
Smluvnl ceny včetně DPH stanovené podle článku V. odst. 1. Smlouvy a to za každý, i 
započatý, den prodlení. 

2. Není-Ii stanoveno jinak, rldl se odpovědnost Smluvních stran prfslušnými ustanovenlmi 
Občanského zákonlku. 

3. Pfi nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury Objednatelem je Dodavatel oprávněn 
požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši st~novené právními předpisy. 

4. Smluvnl pokuta je splatná ve lh ůtě sedmi (7) dnů od doručeni plsemné výzvy oprávněné 
Smluvnl strany povinné Smluvnl straně. 

5. Zaplacení smluvní pokuty vzniklé porušením povinnosti Dodavatele nevylučuje právo 
Objednatele domáhat se náhrady škody, a to v plné výši. 

6. Dodavatel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené Objednateli porušenlm povinnosti 
vyplývajících ze Smlouvy či právnlch předpisů . Dodavatel odpovldá zejména za škody 
způsobené porušenfm ustanoveni této Smlouvy, škody způsobené jiným protiprávním činem 
a škody vzniklé v důsledku vad plněnI. 

7. Jakákoliv ustanovení týkající se omezeni výše či druhu náhrady škody se nepripouští. 

VII. OCHRANA INFORMACi 

1. Obě Smluvnl strany berou na vědomí, že originál podepsané Smlouvy bude v elektronické 
podobě zverejněn na internetových stránkách Ministerstva financl, a to bez časového omezeni. 

2. Obě Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a zneprístupnit třetím osobám diskrétní 
informace Uak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném pfístupu k informacím, ve zněn í pozdějších předpisů, není tímto ustanovením 
dotčena. 
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3. Za diskrétnl informace se považují veSkeré následujícl informace: 

a) ve$keré informace poskytnuté Smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou; 

bl informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti ; 

c) veškeré dalSi informace. které budou Smluvnl stranami označeny obecně jako diskrétní. 

4. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace: 

a) které je Objednatel povinen poskytnout tretím osobám podle zakona č. 10611999 Sb., 
o svobodném pfistupu k informacím, ve zněnf pozdějšfch pfedpisů ; 

bl které jsou nebo se stanou všeobecně a vefejně prrstupnými jinak, než porušen lm právn/ch 
povinnosti ze strany Dodavatele; 

c) u nichž je Smluvní strana schopna prokázat, že jr byly znemy ještě pred pfijetrm těchto 
Informaci od druhé Smluvnf strany, avšak pouze za podmlnky, že se na tyto informace 
nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů ; 

d) které budou Smluvní straně po uzavfen! této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti tretí 
stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána; 

e) jejicht sděleni se vyžaduje ze zákona. 

5. Smluvní strany se zavazuji , že nezpfístupnl Jakékoliv tretí osobě diskrétní informace druhé 
Smluvnf strany bez jejího predchozlho plsemného souhlasu, a to v jakékoliv formě, 
a že podniknou vtechny nezbytné kroky k zabezpečeni těchto informaci. Dodavatel je povinen 
zabezpečit veškeré diskrétní informace Objednatele proti odcizeni nebo jinému zneužití. 

6. Dodavatel se zavazuje, že diskrétnl informace užije pouze za účelem plněni této Smlouvy. Jiná 
použit( nejsou bez pfedchozlho plsemného svoleni Objednatele ptlpustná. 

7. Dodavatel je povinen svého prlpadného subdodavatele zavazat povinnosti mlčenlivosti 
a respektován lm práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém Je v tomto 
závazkovém vztahu zaviU:án sám. 

B. Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto članku je stanoveno na dobu neurčitou. 

9. Za prokázané porušení ustanovenI v tomto článku má druhá Smluvní strana právo požadovat 
náhradu takto vzniklé škody. 

10. V prlpadě, že některá ze Smluvních stran poruší některou z povinnosti vyplývajlclch z tohoto 
článku , Je druhá Smluvn! strana oprávněna požadovat úhradu smluvnl pokuty ve v9ši 100.000 
Kč (slovy: jedno sto tislc korun reských) za každy pfipad poru$enl. Zaplacenim smluvní pokuty 
není dotčeno právo na náhradu škody, a to v plné výši. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 

sedmi (7) dnů od doručenI plsemné vyzvy oprávněné Smluvní strany povinné Smluvn! straně . 

VIII. PRÁVA DUŠEVNIHO VLASTNICTVí 

Dodavatel prohlašuje, že jakékoliv plněnI dle této Smlouvy je bez právních vad, zejména že neni 
a nebude zatiženo žádnymi právy tfetlch osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul jakýkoliv 
finanční nebo jiný závazek ve prospěch tretl strany. V prípadě, že bude toto oznámenI nepravdivé, 
je Dodavatel v plném rozsahu odpovědný za prípadné následky takového jednánI, pričem2: právo 
Objednatele na prlpadnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno . 

IX. ROZHODNÉ PRÁvo A !'IEŠENI SPORO 

1. Tato Smlouva se rldl právnlm fádem České republiky. V záležitostech touto Smlouvou 
neupravených se právnl vztah mezi Smluvními stranami Mí Občanským z.akoníkem. 

2. Veškeré prlpadné spory mezi Smluvními stranami, které by v budoucnu vyplynuly z této 
Smlouvy nebo v souvislosti s ni budou rozhodovány obecnými soudy Ceské republiky. 
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X. ZÁRUČNí PODMíNKY 

1. Dodavatel poskytuje na predmět plnění dle této Smlouvy záruku v délce trvaní 12 měsíců. 
Záruční doba počíná běžet od data predánf a prevzetí předmětu plnění Smlouvy, uvedeného 
na predávacfm protokolu. 

2. Dodavatel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění, a to do pěti (5) 
pracovních dnů od prokazatelného nahlášení vady. Dodavatel je povinen takovéto vady 
odstranit opětovným zajištěním predmětu plněnI. 

3. V případě prodlení Dodavatele s plněním práv Objednatele z vad predmětu plnění je Dodavatel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu uvedenou v čl. VI. odst. 1. této Smlouvy (Sankce 
a náhrada škody). 

4. 

5. 

Pokud Dodavatel vady neodstraní ve l hůtě uvedené v odst. 2. tohoto článku, je Objednatel 
oprávněn zajistit si podporu prostrednictvfm třetích osob a požadovat po Dodavateli úhradu 
úče l ně vynaložených nákladů. Uplatněním prava podle tohoto članku není dotčeno pravo 
Objednatele na odstoupenI od Smlouvy. 

Pokud Objednatel nemůže předmět plněnI pro vady užlvat, prodlužuje se záruční doba o dobu 
od oznámenI vad Dodavateli do jejich úplného odstraněnI Dodavatelem. 

6. Právy vyplývajícími z tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele 
vůči Dodavateli z vadného plnění vyplývajlcf z právních předpisů. 

XI. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

1. Každá ze Smluvnfch stran je povinna jmenovat osobu oprávněnou jednat ve věcech této 
Smlouvy (dále jen "Oprávněné osoby~). 

2. Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednáni, jež by mělo za prlmý následek změnu nebo 
ukončenI Smlouvy nebo změnu jej ího predmětu. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny změnit Oprávněné osoby i bez nutnosti uzavření dodatku ke 
Smlouvě, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně prokazatelně 
upozornit. Změna Opravněných osob je účinná dnem prokazatelného doručení oznámení druhé 
Smluvnl straně , není-Ii v oznámení uvedeno datum pozdějšr. 

4. Smluvní strany se dohodly na dále uvedených Opravněných osobách, které budou za Smluvní 
strany jednat: 

Za Objednatele: 
tel. 
e-mai!: 

Za Dodavatele: 
tel. 
e-mail: 

Ing. Jiří Pecka 
257 042 242. 724238 395 
jiri.pecka@mfcr.cz 

Ondřej Chudarek, Sales & Project Manager 
511134117 
ondrej .chudarek@3scz.cz 

XII. UKONČENí SMLOUVY 

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy z důvodů uvedených v této Smlouvě 
a dale z důvodů uvedených v zákoně, zejména v prrpadě podstatného porušeni Smlouvy. 

2. Objednatel je mimo jiné oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech: 

a) bude rozhodnuto o likvidaci Dodavatele; 

b) Dodavatel podá insolvenční návrh jako dlužník a bude následně rozhodnuto o úpadku 
Dodavatele nebo bude ve vztahu k Dodavateli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnýmí 
účinky; 
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c} Dodavatel bude odsouzen za úmyslny trestny čin . 

3. Za podstatné porušeni Smlouvy Dodavatelem, které je davodem pro odstoupení Smlouvy 
ze strany Objednatele, se považuje zejména: 

4. 

a) pradlen! Dodavatele s dodé'tnlm předmětu plněni o více jak tficet (30) kalendářnlch dní 
po terminu plnění; 

b) porušení povinnosti Dodavatele odstranit vady pfedmětu plněni ve Ihatě tticeti (30) 
kalendé'trních dni od jejich oznámení Objednatelem; 

c) realizace predmětu Smlouvy v rozporu se Smlouvou či právnlmi predpisy; 

d) nedodržové'tní jinych zé'tvazných dokumentů čí pfedpisů Dodavatelem, 

e) jiné porušeni povinnosti Dodavatele, které nebude odstraněno ani do tficeti (30) 
kalendámlch dni od prokazatelného doručeni výzvy Objednatele. 

Za podstatné porušeni Smlouvy Objednatelem, které je důvodem pro odstoupeni od Smlouvy 
ze strany Dodavatele, se považuje; 

a) prodlení Objednatele s úhradou faktury - dar"lového dokladu o vice jak tl'icet (30) 
kalendářnlch dní, přičemž nárok na úrok z pradlenl nenl tímto ustanoven lm dotčen ; 

b) prodlení Objednatele s poskytnutlm součinnosti o více než Uicet (30) kalendářnlch dní 
od prokazatelného doručení písemné výzvy Dodavatele. 

5. V pflpadě odstoupeni podle odst. 3. plsm. a), b) či e) tohoto ~ánku je po marném uplynuU 
pflsluSné IhCrty Objednatel oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez jakýchkoliv 
sankci ze strany Dodavatele. 

6. OdstoupenI od této Smlouvy musí být plsemné a musl v něm být uveden odkaz na ustanoveni 
této Smlouvy či právních pfedpisů , které zakládá oprávnění od Smlouvy odstoupit. 

7. Smluvnf vztah skonči dnem doručeni oznámeni o odstoupeni od Smlouvy druhé Smluvni 
straně, nebo dnem uvedeným v oznámeni. 

8. Odstoupeni od této Smlouvy či jiné ukončeni smluvnlho vztahu založeného touto Smlouvou 
se nedotýká práva na zaplaceni smluvní pokuty nebo úroku z pradlenl, pokud již dospěl , práva 
na náhradu Akody, ujednání o mlčenlivosti a ochraně informaci ani ujednáni, které má vzhledem 
ke své povaze zavazovat Smluvnl strany i po odstoupeni od Smlouvy, zejména ujednáni 
o způsobu rešeni sporů . 

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENí 

1. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvnlch stran ve věci predmětu této Smlouvy. 

2. Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo neúčinným, 
nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních ustanoveni této Smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují po vyzvě kterékoliv Smluvní strany dotčené ustanoveni nahradil 
jiným ustanovenlm, které je svym obsahem nejbližši účelu neplatného či neúčinného 
ustanoveni. 

3. Obsah práva povinnosti Smluvnlch stran z této Smlouvy se vykládá v prvé radě vždy podle 
jazykového vyjádřeni jednotlivých ustanovení Smlouvy. K úmyslu jednajlclho lze přihlédnout, 
jen není-Ii v rozporu s jazykovým vyjádfením ustanovení. Teprve v pHpadé nejasnosti ohledně 
významu jazykového vyjádrenf jednotlivých ustanovení se použiji ostatn l zakonná pravidla 
pro určeni obsahu práva povinnosti Smluvnich stran. 

4. Jestliže kterákoli ze Smluvnlch stran pfehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, poru!ienl, 
pradlenl nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývajíc! z této Smlouvy, pak takové jednání 
nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na jejl trvajícr nebo né'tsledné neplněni , 
porušeni nebo nedodrteni a žádné takové vzdánI se práva nebude považováno za účinné , 
pokud nebude pro každy jednotlivý p~lpad vyjádreno pfsemně . 

5. L:ádná ze Smluvnrch stran nemůže bez předchoziho plsemného souhlasu druhé Smluvnl strany 
postoupit svá práva a povinnosti plynoucl z této Smlouvy tfetí straně, a to ani č.t!stečně. 
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6. Měnit ti doplňovat tuto Smlouvu je možné pouze formou písemných dodatků, které musf být 
rutně podepsány oběma Smluvními stranami. Jiná ujednání jsou neplatná. Písemná forma 
se pro účely tohoto ustanovenf nepovažuje za dodrženou v prípadě jednání učiněného 
elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení obsahu a určen í 

jednajlclosoby. 

7. Tato Smlouva nabývá platnosti a útinnosti podpisem obou Smluvních stran. 

8. Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) vyhotovenfch s platností originálu. Každá 
ze Smluvních stran obdržl po jednom (1) vyhotovenI. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla uzavrena po vzájemném 
projednánI podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
za nápad ně nevýhodných podmínek a toto potvrzujf svým podpisem. 

Objednatel: 

'D 1 -12- 2015 
V ... I~'~ ....... . dne ..... .. .............. . 

Ministerstvo financi 
.... ].1&.10 P.r~ha,. J. ~ Leu=nská 15 

-185-
Je; 00006947 oJe; CZ00006947 

Česká republika - Ministerstvo financí 
Viktor Janáček 

ředitel odboru 59 
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Dodavatel: 

V ~C"c 000 oodne W,,\,(·~ 

3S.cz, s. r. o. 
Andrea Šmehlíková 

prokurista 

(:entri.L .. ČR 
@ 

tfl 



~---

Ministers\~ -/' 
"' 'O '" .. , na .. c

l 
_ /," L _ 

, ' , 
Je; 000009"" m' Cl" • 


3. ODDÍL - Poznámky
2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu
1. ODDÍL - Záznam o konverzi
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
k datové zprávě
Ověřovací doložka
Zajišťovací prvek:
Počet listů:
Výstup odpovídá vstupu:
Datum:
Jméno a příjmení:
Název organizace:
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Elektronický podpis
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Datum vyhotovení
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