Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 25. schůze Rady města Kuřimi konané dne 22.09.2021
Smlouva o nadstandardním zpracování poštovních poukázek A
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - objednávkový list

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Bc. Radek Jízdný - vedoucí oddělení informačních technologií

Vedoucí odboru:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Důvodová zpráva:
Odbor finanční Městského úřad Kuřim potřebuje s ohledem na vyšší počet příchozích plateb pomocí
poštovních poukázek typu A (příchozí platby za správní tresty, pokuty na úseku dopravy včetně
radarů) zajistit jejich správné napárování v ekonomickém systému úřadu. Jediným vhodným řešením
je zajistit si elektronické zasílání převodů poštovních poukázek od České pošty, s. p. Tento seznam
nám Česká pošta doposud posílá pouze v papírové podobě. Standardním postupem při předávání
informací o platbách jednotlivými Poštovními poukázkami A je předání těchto informací příslušné
bance (dle kódu banky majitele účtu), která tyto informace následně předá majiteli účtu ve výpisu z
účtu. Jednotlivé platby jsou identifikovány částkou, podacími znaky, tj. datem podání, podacím číslem
a číslem okresního razítka podací pošty. Dále jsou u jednotlivých položek uvedeny konstantní,
variabilní a specifický symbol (jsou-li na poštovní poukázce uvedeny), označení odesílatele (jeho
jméno a příjmení, název právnické osoby), příp. zpráva pro příjemce. Kromě těchto standardních
informací nabízí Česká pošta, s. p., majitelům účtů na základě uzavřeného smluvního vztahu i další
nadstandardní výstupy. Jedná se o vyhotovování soupisu převodů poštovních poukázek A formou
datového souboru, který by se následně zpracovával. Zajišťující odbor Kancelář úřadu doporučuje
Radě města schválit Smlouvu o nadstandardním zpracování poštovních poukázek A u urychlit tím
identifikaci příchozích plateb a jejich správné napárování do ekonomického informačního systému
úřadu. Ceník této služby je přiložen v objednávkovém formuláři v příloze A. Konečná cena bude
součtem požadovaných informací a počtu předaných datových souborů v řádově stokorun / měsíc.
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Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření smlouvy o nadstandardním zpracování poštovních poukázek A, se společností Česká
pošta, s. p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČO 47114983 zastoupená
Eliškou Marečkovou - manažerem specializovaného útvaru zpracování peněžních služeb.
Termín plnění: 29.10.2021
Zodpovídá: Bc. Radek Jízdný - vedoucí oddělení informačních technologií
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OBJEDNÁVKOVÝ LIST pro uzavření smlouvy
o nadstandardním zpracování poštovních poukázek A
Objednatel:
Název:
………...…………………………………………………………………………
sídlo:
……...……………………………………………………………………………
zastoupený: …….......................................................................................................................
(jméno a funkce statutárního zástupce oprávněného k podpisu smlouvy)**

IČO:
…………………………………….…
DIČ:
…………………………………….…
číslo účtu:
…………………………………….…
bankovní spojení: ……………………………..…
zapsaný v OR …………………………………………………………………………………

Zhotovitel:
Česká pošta, s.p.
se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
zastoupen:
Eliškou Marečkovou,
manažerem specializovaného útvaru
zpracování peněžních služeb
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 133790245/0300
korespondenční adresa:
Česká pošta, s.p., RZPS Ostrava, Dr. Martínka 1406/12, 700 90 Ostrava-Hrabůvka

I. Předmět smlouvy
Odst. 1.1
Zhotovitel se zavazuje zajistit pro Objednatele nadstandardní formu poskytování informací o
poštovních poukázkách A, k jejichž připsání na účet objednatele č.:
……………………………/………
……………………………/………
……………………………/………
……………………………/………
……………………………/………
dal bance příkaz.
Odst. 1.2
Objednatel se zavazuje informace vyhotovené Zhotovitelem převzít a zaplatit
Zhotoviteli za činnosti podle předmětu této Smlouvy cenu uvedenou v čl. III. této
Smlouvy.
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II. Organizace zpracování
Odst. 2.1
Objednatel požaduje, aby mu Zhotovitel poskytoval informace o poštovních poukázkách A
některým z následujících způsobů:
Pozn: Datové soubory uvedené pod písm. a) a b) lze zasílat pouze majitelům účtů, kteří mají
s bankou sjednán kumulovaný způsob předávání dat o poštovních poukázkách.
a) vyhotovováním soupisu převodů poštovních poukázek A pouze formou datového
souboru
*) soubor s označením odesílatele
*) denní předávání souboru
*) dekádní předávání souboru
b) vyhotovováním soupisu převodů poštovních poukázek A formou tiskové sestavy a
datového souboru
*) soubor s označením odesílatele
*) denní předávání souboru
*) dekádní předávání souboru
c) datovým souborem obsahujícím nasnímané obrazy (images) adresních stran
poštovních poukázek A, a to:
*) všech poukázek
*) poukázek, které neobsahují variabilní symbol
*) poukázek, které neobsahují specifický symbol
*) poukázek podle výběru objednatele, na základě dat dodatečně sdělených zhotoviteli
*) denní předávání souboru
*) dekádní předávání souboru
d) vytištěným opisem adresních stran poštovních poukázek A z jejich nasnímaných
obrazů (images), a to
*) všech poukázek
*) poukázek, které neobsahují variabilní symbol
*) poukázek, které neobsahují specifický symbol
*) poukázek podle výběru objednatele, na základě dat dodatečně sdělených zhotoviteli
*) denní zasílání opisu
*) dekádní zasílání opisu

Vytištěné opisy se zasílají poštou na adresu objednatele.
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Odst. 2.2
Objednatel požaduje, aby soubor dle čl. II. Organizace zpracování, odst. 2.1 a), b), c) byl
předáván na e-mail adresu:
e-mail: ……………………………………………………
Soubory jsou předávány šifrovaně (program Crypta) z důvodu zabránění neoprávněné
manipulace s údaji uloženými uvnitř souboru.

Odst. 2.3
Kontaktní osoby na straně objednatele:
………………………….

tel: ……………

email:

………………………….

tel: ……………

email:

………………………….

tel: ……………

email:

Odst. 2.4
Kontaktní osoby na straně zhotovitele:
Ing. Jana Burgárová - smlouvy
obchodscs.ov@cpost.cz

tel.: 954 370 731

Pavlína Folvarčná – smlouvy
obchodscs.ov@cpost.cz

tel.: 954 370 733

Jana Andersová - provoz
provoz.vakvi@cpost.cz

tel.: 954 406 525

V…………….., dne: ………….

………………………………
razítko a podpis objednatele

*)

nehodící se škrtněte

**) v případě zplnomocnění/oprávnění jiné osoby k zastupování ve věcech smluvních, doložit
toto zplnomocnění/oprávnění - originál nebo úředně ověřenou kopii
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Příloha č. 1

Ceník pro nadstandardní zpracování poukázek A
1. Vyhotovení soupisu převodů poštovních poukázek A:
1.1 Pouze formou datového souboru:
- za předání elektronickým přenosem na e-mail adresu - cena:

bezplatně

1.2 Formou datového souboru a tiskové sestavy:
1.2.1 Základní cena 100,-- Kč měsíčně, k tomu 50,-- Kč za každých i započatých
1000 ks poukázek A
1.2.2 K základní ceně bude připočtena cena za formu předání datového souboru:
- za předání elektronickým přenosem na e-mail adresu - cena:
bezplatně
2. Vyhotovení nasnímaných obrazů (images) adresních stran poštovních poukázek
A uvedených v soupisu převodů:
2.1 Formou datového souboru
- za předání elektronickým přenosem na e-mail adresu - cena:
bezplatně
Za každý obraz (image) poštovní poukázky A v datovém souboru se připočítává
0,50 Kč.
2.2 Formou vytištěného opisu
- cena: 3,-- Kč za každou vytištěnou stránku formátu A4 obsahující opisy adresních
stran poštovních poukázek A /2 poukázky na stránce/.
3. Opakované vyhotovení datového souboru
3.1. Opakované vyhotovení datového souboru soupisu převodů poštovních poukázek A
- do dvou pracovních dnů od první tvorby souboru
bezplatně
- po uplynutí lhůty delší než dva pracovní dny od první tvorby souboru
200,-Kč
3.2. Opakované vyhotovení nasnímaných obrazů (images) adresních stran poštovních
poukázek A uvedených v soupisu převodů
Formou datového souboru:
- do dvou pracovních dnů od první tvorby souboru
bezplatně
- po uplynutí lhůty delší než dva pracovní dny od první tvorby souboru
(paušální částka za jeden datový soubor)
200,-Kč
4. Vyhotovení kopie soupisu převodů poštovních poukázek A v tištěné formě
Vyhotovení kopie soupisů převodů poštovních poukázek A v tištěné formě

200,-Kč

5. Opakovaná manipulace se zabezpečeným datovým souborem na základě žádosti
klienta (paušální částka za jeden datový soubor)
100,-Kč
K cenám uvedeným v odst. 1, 2, 3, 4, 5 se připočítává DPH dle platných předpisů.
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