
DODATEK KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB 
(Nepodnikající fyzická osoba)

1. Smluvní strany
Poskytovatel 

Česká pošta, s.p. 
zastoupený:  
se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO 47114983, DIČ CZ47114983 
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 7565 

Zákazník 1 
Jméno: 

Příjmení: 

Tituly před: 

Tituly za: 

Rodné číslo: 2

Vyberte zaškrtnutím požadované změny smlouvy. Jedním dodatkem lze uskutečnit více změn. 

2. Změna údajů zákazníka 3

Zákazník oznamuje poskytovateli následující změny v kontaktních údajích: 
Údaj Původní údaje Nové údaje 

Jméno: 

Příjmení: 

Tituly před: 

Tituly za: 

Rodné číslo: 2

Kontaktní e-mail:  

Kontaktní adresa 

Ulice a číslo popisné: 

Část obce: 

Obec: 

PSČ: 

Stát: 

Jiná změna (upřesněte, 
popište změnu): 

3. Změna trvání smlouvy 4

Obě smluvní strany se dohodly na změně trvání uzavřené smlouvy, a sice 

 na ukončení smlouvy ke dni    

 na změně trvání smlouvy z doby určité na dobu neurčitou 

 na změně trvání smlouvy na dobu určitou do    

Číslo smlouvy 1 
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DODATEK KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB 
(Nepodnikající fyzická osoba)

4. Rozšíření poskytovaných služeb 4,6

Obě smluvní strany se dohodly na rozšíření poskytovaných služeb, a sice 

rozšíření služby poskytování kvalifikovaných časových razítek PostSignum 
Poskytnutí služby je podmíněno vzájemným odsouhlasením Podmínek poskytování kvalifikovaných časových razítek. 

5. Změna obecných parametrů poskytovaných služeb 4

Obě smluvní strany se dohodly na změně těchto parametrů certifikačních služeb: 

5.1 Zákazník požaduje      zasílat 3 /      nezasílat 3 upozornění na končící platnost certifikátů e-mailem.5

5.2 Zákazník požaduje      přidělit 3 Identifikátor klienta MPSV (IK MPSV).7 

6. Podpisy smluvních stran
Podpisem smluvních stran se tento dodatek, včetně příloh, stává nedílnou součástí smlouvy. Ostatní 
ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 
Za poskytovatele 

Místo Datum 

Jméno a příjmení Podpis a razítko 

Za zákazníka 

Místo Datum 

Jméno a příjmení Podpis 

Legenda: 
1     Doplňte údaje dle platné smlouvy. 
2     Pokud nebylo rodné číslo přiděleno v ČR, vyplňte datum narození, pohlaví a státní příslušnost. 
3     Označte křížkem příslušné políčko 
 4     Příslušnou změnu označte křížkem a doplňte požadované změny nebo označte změnu dle předtisku. 
5     Změnu u požadavku na zasílání/nezasílání upozornění na končící platnost certifikátů lze provést i písemným oznámením zaslaným na 

obchodní místa certifikační autority, jejichž seznam je uvedený na www.postsignum.cz. Kvůli této změně není potřeba uzavírat dodatek 
ke smlouvě. 

6     Použije se pouze v případě smluv o poskytování certifikačních služeb, které nezahrnují požadované služby. 
7     Identifikátor klienta MPSV je nutný při komunikaci s úřady státní správy. Dodatečně ho lze přidělit na základě písemného oznámení 

zaslaného elektronicky podepsaným e-mailem na obchodní místa certifikační autority, jejichž seznam je uvedený na www.postsignum.cz. 
Kvůli této změně není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. 
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