
Däčí smlouva k rámcové dohodě o poskytování konzultačních a poradenských služeb

DÍLČÍ SMLOUVA Č. 01

Číslo smlouvy objednatele: SZR-3029-23/Ř-2017

Smluvní strany:

Česká republika - Správa základních registrů

se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3

IČO: 72054506

bankovní spojeni: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 5600881/0710

zastoupená:

ředitelem Správy základních registrů

(dále jen ,,Objednatel")

a

Equica, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO: 26490951 l DIČ: CZ26490951

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7407

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 27-7727020207/0100

zastoupená:

obchodním ředitelem na základě plné moci ze dne 5. 11. 2014

(dále jen ,,Poskytovatel")

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,DHčI smlouva")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této DÍIČÍ smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Dáči smlouvou vázány, dohodly se na následujIchn znění DIIČI smlouvy:
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1.

2.

3.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel a Poskytovatel uzavřeli dne 18. 10. 2018 Rámcovou dohodu o poskytováni
konzultačních a poradenských služeb, č. j. SZR-3029-19/Ř-2017 (dále jen ,,Rámcová
dohoda"), jej ímž účelem je poskytováni konzultačních a poradenských služeb zejména
v oblasti ICT pro potřeby Objednatele.

1.2 Objednatel vyzval Poskytovatele k podání nabídky a uzavřením této Dilčí smlouvy mu
na základě Rámcové dohody zadává příslušnou veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Poskytovatel se Dilči smlouvou zavazuje poskytnout plněni dle Přílohy č. 1 Dilči
smlouvy (dále jen ,,Plněni").

2.2 Objednatel se Dňčí smlouvou zavazuje zaplatit Poskytovateli za Plněni cenu určenou
v souladu s ČI. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Rámcové dohody (dále jen ,,Cena").

CENA PLNĚNÍ

3.1 Cena je mezi smluvními stranami sjednána v nás|edujicí výši:

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Cena v Kč vC. DPH

51 000,- 21 % 61 710,-

3.2

3.3

Cena Plněni byla stanovena na základě ceny za jeden (l) člověkoden a počet
člověkodní nutných k řádnému poskytnutí Plnění.

Poskytovatel je povinen předložit Objednateli přehledný a kompletní souhrnný výkaz
prokazující poskytování služeb. Vyhodnocovací období je stanoveno na celé plněni.

4.

5.

TERMÍN POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

4.1 Poskytovatel se zavazuje, že Plněni poskytne a předá Objednateli v terminech dle
harmonogramu plněni, který tvoří Přílohu č. 2 Dňči smlouvy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Dilči smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami, nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, jako den účinnosti den pozdější.
Poskytovatel prohlašuje, že Tato Dohoda ani žádná její část nejsou obchodním
tajemstvím Poskytovatele ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

5.2 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v Dilči smlouvě, se řídí
Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi DÍ|ČÍ smlouvou a Rámcovou dohodou se
použiji ustanoveni Dílčí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných
právních předpisů vyplývalo jinak.

5.3 Není-li v DÍ|ČÍ smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají
veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v Dílčí smlouvě stejný význam
jako v Rámcové dohodě.

5.4 DÍ|ČÍ smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové dohody představuje úplnou
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5.5

dohodu smluvních stran o předmětu Dňčľ smlouvy.

Nedílnou součást Dňčí smlouvy tvoří tyto přibhy:

Příloha č. l: Předmět plněni

Příloha č. 2: Harmonogram plněni

5.6 Dňči smlouva je uzavřena ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 stejnopis a
Poskytovatel 1 stejnopis.

Smluvní strany prohlašuji, že si DÍIČÍ smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz
toho k ni připojuji svoje podpisy.

Objednatel Poskytovatel

v p,,,, d,,A2- 'zj
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Příloha č. 1 - Předmět plnění

Návrh koncepce struktury bezpečnostní dokumentace.

Bezpečnostní dokumentace organizace Správy základních registrů (dále jen ,,SZR") v současné době
neodpovídá, jak aktuálnímu znění zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti ve znění
pozdějších předpisů, tak situaci v oblasti aktuálně spravovaných a provozovaných informačních
systémů. Z výše uvedeného důvodu je nezbytné provést revizi a přepracování této dokumentace.

Původní bezpečnostní dokumentace se vztahovala především na systémy Základních registrů jako
takových, v dnešní době ovšem SZR spravuje či provozuje řadu dalších IS - NIA, Root CA, interní
provozní systémy a další.

PodmInky vypracování

Dokumentace bude:

- odpovídat nejnovějšímu znění zákonů České republiky, především v oblasti kybernetické
bezpečnosti;

- pokrývat veškeré současné SZR spravované a provozované systémy;
- její struktura umožni snadno zahrnout nové systémy a vyřazovat již nepoužívané.

požadovaný koncept bude zahrnovat graf stromové struktury, ze které bude zřejmé, které dokumenty
se vztahuji k organizaci SZR jako celku, které k jednotlivým částem organizace a k jednotlivým
provozovaným systémům (není nutno definovat dokumenty pro každý systém zvlášť', struktura
dokumentů bude obdobná pro všechny systémy, případně pro některé systémy mohou být některé
dokumenty z povahy věci určeny jako povjnné/vo]ite|né).

Z grafu by měla být zřejmá vzájemná provázanost dokumentace dle úrovně otec-syn, bratr-sestra.

Koncept formálně nepřesáhne formát 3 x a4, jde nám tedy zejména o popis struktury formou grafu a
k němu případné poznámky a vysvětlení, případně návrh harmonogramu procesu tvorby této
dokumentace.
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Příloha č. 2 - Harmonogram plnění

Služby budou poskytovány nejdéle do 31. 1. 2019.


