
Smlouva č. 63306-5/2017 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena podie 
ustanovení § 2586 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, ve Znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), smlouva níže uvedeného znění na akci 

„Zajištění recertìfikace IS Celní správy podle ESO 27001 (lSMS)“ 

Smluvní strany 

Česká republika - Generální ředitelství cel 
Se sídlem: Budějovická 7, 140 96. Praha 4 
lC:_71214011 
DIC: CZ71214011 

Zastoupené: 

Spojení: 

ęankovni spojení: ČNB Praha 1 

CÍSIO ÚČÍU: 1020011/0730 

Adresa pro doručování korespondence: Budějovická 7. 140 96, Praha 4 

(dále jen ,,ObjednateI“) 

Poskytovatel TAYLLORCOX s.r.o. 
Se sídlem: Na Florenci 1055 /35, CZ 110 OO Praha 1 

lČ:u27902587 
DIG: CZ27902587 

Zastouperıá: lng. Lenka Černíkova - jednatel 

Spojení: 

ęankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
Císěo účtu: 455 625 3001 /5500 

Adresa pro doručování korespondence: Na Florenci 1055 I 35. 110 GO Praha 1 

(dáìe jen ,,ZhotOviteI“)



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku. Spisová značka vedená u Městského soudu 
v Praze, oddíl C vložka 125342. 

Smluvní strany prohřašují, že udaje uvedené v tomto odstavci jsou v souladu s platnými 
Zápšsy v obchodním popř. jiném rejstříku. 

Smiuvní strany se zavazují, že změny ve výše uvedených údajích oznámí bez prodlení 
druhe straně (případně upozorní na důsledky Z toho vyplývající). Pokud tak včas neučíní, 
uhradí druhé straně veškerou škodu, která jí tímto opomenutím vznikla. 

Objednatel a zhotovitel též společně jako „smluvní strany“. 

uzavírají tuto Smlouvu O dílo (dále jen ,,smiouva"). 
Smluvní strany se dohodly, že se ježich závazkový vztah řídí OZ S použštím příslušných 
ustanovení zákona č.”í21/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "autorský 
zákon") a zákonem č. '§34/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

l. Předmět smtouvy 
Předmětem smlouvyje závazek: _› 

1.1. Zhotoviteíe na realizaci všech standardních procesů, které povedou k vydání certifikátu 
„ISO/IEC 27001:20í3" ve prospěch Objednatele, kčemuž Éejako certifikační orgán 
oprávněn, Zhotovitel prohlašuje ve smyslu ust. § 5 OZ, že je odborně způsobííý 
kzajišżěnš předmětu této Smlouvy a po celou dobu trvání závazku bude jednat se 
znaíostí a pečlivosti, která je S touto odborností spojena. Zhotovitel výslovně 
prohlašuje, že se Seznámil S předmětem díla, dokumentaci s ním Souvisejicí a je mu 
znam i účel, kterého má být dílem dosaženo. 

1.2. Zhotovitele na Škoíení k aktuální verzi normy ISO/IEC 27001, 
1.3. Zhotoviteíe na ověření platnosti vydaného certifikátu (s platností 36 měsíců) na 

uvedenou dobu provedením kontrolních (dohłedových) auditů. 
Tohoto cíle bude docíleno postupným dílčím plněním, blíže specifikovanem včlánku 
šli. Způsob plnění díìa. 
1.4. Zhotovitele vypracování zavěfečné zpravy Z auditu. 
1.5. Závazek zhotovitele je dále označován souhrnně jako ,,dílo“. 
1.6. Objednatele za dílo zhotoviteli dohodnutou cenu dle článku VI. této smlouvy uhradit. 

Il. Povinnosti smluvních stran 
2.1. Povinnosti zhotovitele: 

a) Zhotovitel je povinen dodat řádně a včas díio dle této Smlouvy bez faktických 
a právních vad. 

b) Zhotoviteš je povinen zajistit ochranu dokumentů a dokumentace, v datové anebo 
lístinné podobě, které od objednatele obdržel pro potřebu plnění předmětu díía nebo 
které vytvořil v rámci plnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen takové dokumenty a 
dokumentaci po předání díla objednateli prokazatelně předat, nebo je prokazatelně 
zlikvidovat či je vést a prokazateíně evidovat. Zhotovitel je povinen Zažistit, že takové 
dokumenty a dokumentace nebudou poskytnuty třetí straně nebo užšty ve prospěch



třetí strany. 
Veškeré podklady, které byty objednávatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho 
víastnictví a zhotovitel za ně Odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a 
je povinen je vrátit objednavateši po splnění svého závazku (předání díía), pokud není 
ujednanojinak. 

d) Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkíadu oznámit objednatelš všechny okolnosti, 
které zjistil pří zařizování záležitosti, a které mohou mít vlív na změnu pokynů nebo 
zájmů objednatele, dále je povinen upozornit objednatele na nevnodnost předaných 
dokumentací, případně nevhodnost pokynů objednatele. 

22 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlívost o všech záležitostech, o nichž se 
dozvěděl v souvšsíosti s prováděním předmětných činností. 

2 3 Zaměstnanci zhotovitele podííející se na plnění předmětu díla jsou povinni: 
zachovávat mtčenšivost ve vztahu k informacím, se kterými jakýmkoíiv způsobem 
přijdou do styku při plnění předmětu díla, 

ta) zdržet se pokusů o neoprávněný fyzický přístup do objektů anebo prostor objektů

) 

objednatele, které nesouvisejí S plněním předmětu díla, 
zdržet se pokusů o neoprávněný logický přístup k objektům ISCS, které nesouvísejí S 
pínéním předmětu díša, 

d) zdržet se jakýchkoliv aktivit, které nesouvisejí s płněním předmětu díta, 
e) seznámit se se zásadami BOZP a PO v objektu objednatele dle přílohy č. 3 „Školení 

zaměstnanců externích společností ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví pri práci", 
podpisem stvrdit tento úkon na předloženém seznamu zaměstnanců objednateíem. 

Znotovitel diia může pověřit jeho provedením jinou osobu (subdodavatele). Vtomto 
případě má zhotovitel odpovědnost jako by díto prováděí sám. Zhotovitel má povinnost 
neprodleně informovat objednatele o tom, že pověřił provedením dila nebo jeho části 
datšího subdodavatele. 

Pracovníci zhotovitele nebudou kromě odpovědné osoby objednatele navazovat žádné 
další pracovní kontakty sjtnými pracovníky objednatele pro řešení předmětu této 
smíouvy ani tyto jšně pracovníky seznamovat se stavem řešení projektu 
bez předchozího rozhodnutí oprávněné osoby na straně objednatele. 
Povinnosti objednatele: 

a) umožnit přístup pracovníků zhotovitele do prostor opjednatete v rozsahu, který 
je nezbytný pro provedení potřebných činností, které vyplývají z plnění předmětu 
díla a umožnit přístup k dalším souvisejícím prostředkům, 

b) poskytovat vdohodnutých termínech zhotoviteli informace a podktady, které 
potřebuje křádné reaíizací plnění díta podíe této smlouvy, zejména pak 
poskytnout zhotoviteli technologickou infrastrukturu a součinnost v míře, kvalitě 
atermínech, které budou stanoveny a odsouhlaseny oběma stranami 
pro příslušná plnění, 

c) převzít dílo ve smyslu této smlouvy a podepsat příslušné dokumenty v souladu 
s ustanoveními této smlouvy, 

d) realizovat příslušnou součinnost v rozsahu teto smlouvy, 
e) reaíizovat případnou další součinnost odsouhlasenou zástupci smìuvních stran, 
f) Seznámit pracovníky zhotovitele podle předioženého seznamu se zásadami 

BOZP a PO v objektu objednateíe



2.7. 

2.8. 

2.9. 

2.10. 

2.11 

2.12 

2.13 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 
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Pokud Objednatel neposkytne zhotoviteli řádně a včas veškerou součinnost vyplývající 
Z této smlouvy, má zhotoviteí v takovem případě právo posunout termín předání dílčích 
prací O dobu tnıající nejméně počet dní, po která zhotovitel nemohl řádně smlouvu plnit. 
Tím není dotčen nárok zhotovitele na úhradu přiměřených nákladů a případná škody. 
Vyžaduje-li plnění závazků zhotovitele die teto smíouvy uskutečnění právních či jiných 
ukoíů jménem objednatele, je Objednatel povinen vystavit včas zhotoviteli písemně 
potřebnou plnou moc. 

Objednatel je oprávněn schvalovat změny zaměstnanců zhotovitele podílejicích se na 
díle, a to formou čisíovaněho dodatku Smlouvy, prvotní Seznam takových zaměstnanců 
je uveden ve čí. X. teto smlouvy. Pro doplňování dodatků platí pravidla uvedená v či. 
XIV. - Závěrečná ustanovení. 
Objednatel je oprávněn při porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek 
uvedených v odst. 1 až 4 tohoto článku uplatnit vůči zhotoviteli sankce podle čl. Vlll - 
Smluvní sankce podle této smlouvy. 
Zaměstnanci objednatele určení podle odst. 11 a 12 tohoto článku jsou uvedenjflv čl. X. 
této smlouvy. 

Zaměstnancem zhotovitele ch podmínek 
specifikovaných objednatelem j
Zaměstnancem objednatele odpovědným za dohled plnění bezpečnostních podmínek 
uvedených v odst. 1 až 4 tohoto článku specifikovaných objednatelem a plněných 
zhotovitelem je

Ill. Způsob plnění díla 
Předmět plění smlouvy bude poskytován následujícími postupnými dílčírni kroky 
s tim, že 1. dílčí plnění je završeno vydáním certifikátu a uskutečneným školením, 2. 
dílčí plnění 1. dohledovým audítem a 3. diščí pínění je završeno 2. dohledovým 
audítem: 

Provedení auditu, tj. nestranná zjištění a posouzení skutečnosti, zda Objednavatel, 
(resp. jeho pracoviště Generálního řediteíství cel řídící lC`í') splňuje podmínky a 
kritéria normy ISO 270012013 (dále jen „příslušná norma" nebo „výše uvedená 
norma“} pro služby informačních technologií (dále jen ,,l`l"“), tj. realizovaných a 
zavedených procesů ICT. 

(Definice výše uvedene činnosti může být Vykonavatelem upravena pro ůčely vydání 
certifikátu ve smyslu akceptace nalezených zjištění, vzešlých Z posuzování (auditu). 
Zpracování výsledku auditu do tiskové formy - Zprávy Zauditu (certifikační 
zprávy). Ta bude obsahovat skutečnosti o plnění či neplnění požadavků přisìušne 
normy. 

Nesoulád svýše uvedenou normou, prověrka účinnosti nápravných opatření, 
uskutečněných Objednatelem, eventuálně opakování činností, uvedených 
vodstavcioh 3.1. a 3.2. tohoto článku může být důvodem kukončeni platností 
smlouvy, a to způsobem uvedeným v článku Xl. Platnost a účinnost Smlouvy. 
V případě opakovaného nesouladu S normou se certifiš‹ační řízení ukončí vydáním 
zprávy Z auditu s nevyhovujícím výsledkem a platnost smlouvy je ukončena. 

z;,;.,



3.5. Vydání certifikátu .ÄSO/IEC 27001“, (jehož platnost je 36 měsíců od data vydání), 
avšakjenom v případě splnění kriterií výše uvedené normy. 

3.6. Školení k aktuální verzí normy ISO/IEC 27001. 

3.7. Provedení následného 1. a 2. kontrolního (dohledověho) auditu vdobě platnosti 
certifikátu, a to za stejných podmínek jako úvodní certifikační audit S tím, že jejich 
výstupem bude písemné stanovisko certifíkačního orgánu vyjadřujícího souhlas (nebo 
nesouhlas) s pokračující platností certifikátu. V rámci dohledových auditů proběhne 
interní půídenní proškolení k aktuální verzi normy lSOílEC 27001 pro určené 
zaměstnance objednatele. 

IV. Převzetí díla 

4.1. Zhotovitel je povinnen do termínů uvedených včl. V. bod 5.4 předložit objednateli 
zprávu O průběhu auditu. O akceptaci této Zprávy bude sepsán protokol. 

V. Místo a termín plnění díla 

5.1. Místem plnění je sídlo objednatele, tj. Budějovická 7, 140 96 Praha 4. 

5.2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od jejího podpisu oběma smluvními 
stranami po dobu platnosti certifikátu, tj. 36 měsíců od data jeho vydaní, nepozbude-li 
tento oprávněným rozhodnutím certífikačníno orgánu platnost dříve. 

Etapy - termíny plnění 
5.3. Uskutečněni re-certifikačního auditu systému řízení podle článku 3 smlouvy 

a projednání zjištěných skutečností s vedením Objednavateíe. 
0 Termín Zahájení „T“: sjednaný termín zahájení provedení auditu je do 5 

dnů od data nabytí platnosti smlouvy. 
0 Termín ukončení: do 3 týdnů od terminu Zahájení (T+3 týdny). 

5.4. Vypracování Zprávy z auditu a projednání závěrů S vedením Objednavatele. 
0 Termín: do 3 týdnů od sjednaného termínu zahájení provedení auditu 

(T+3 týdny).
' 

Přezkoumáni výsledku auditu včetně souvisejících materiálů a v případě souladu 
S výše uvedenou normou vydání certifikátu podle požadované normy. 

0 Termín: bezprostředně po Odstranění diskrepanci charakterizujicich 
nesoulad S příslušnou normou, vyplývajících ze Zprávy Z auditu 
(certifikační zprávy) (Tc). 

Školení k aktuální verzí normy ISOHEC 27001 
0 Termín: do 6 týdnů od zahájení provedení auditu (T + 6 týdnů). 

1. kontrolní (dohledový) audit včetně interního půldenníno proškolení k aktuální verzi 
normy lSOílEC 27001 pro vlastníky procesů 

0 Termín: do 12 měsíců od termínu vydání certifikátu (Tc+12 měsíců). 
2. kontrolní (dohledovýj audit včetně interního půldenního proškolení k aktuáíní verzí 
normy ISO/IEC 27001 pro vlastníky procesů 

0 Termín: do 24 měsíců od terminu vydání certifikátu (Tc+24 měsíců). 

5.5. 

5.6. 

5.7. 

5.8. 

VI. Cena díla
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Smšuvní strany se dohodly, že výše plnění za zhotovitelem dodané a objednatelem 
převzaté díío za celou dobu trvaní této smlouvy, resp. dobu pšatnosti této smlouvy, 
nepřekročí celkovou častku bez DPH 374.500,-Kč (slovy: 
třistasedmdesatčtyřitisícpětset korun českých) 
To je s 21 % DPH ve výši 453.145,-Kč (slovy: čtyřžstapadesáttřitisícstočtyřicetpět korun 
českých) 

Pro jednotlivé dílčí plnění (ve smyslu článku V. Místo a termíny plnění) je cena stanovena 

Re~ceı'tifikačni audit ISO/'IEC 

TH4 dní 
I 

Zpravalz auditu, schvalovací 
\ 
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Š „ , Vystavení certifikátu v CZ a T + 1 
A4„lê.ë1K0VÝ0h 0 CELKOVÉ. NAKLADY NA CÉRTIFÍKACI ` 

IS0rIE0„aZQ01. „W „ 

...má 

T+'l2 měsíců 1.dOhied0\/ý audit ISO/IEC 89.000,- 107.690,-
l 

N: 

SW VW ;;;›-. 
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t , „
. T+24 měsíců 2.dohledový audit ISO/'IEC 89.000,- 107.690 

zrooš 
CELKOVÉ NĂKĹADY NA cERTıı=ıKAcı 178.000,- 215.380,- 
ısorıšc 27001 

Ceškova cena je stanovena jako cena nejvýše přípustné a konečna. Cena za plnění dila 
Zahrnuje veškeré související naklady zhotovitele, např. naklady na dopravu, pojištěni, 
předání a Záruční servis 

Celková cena byla stanovena na základě provedeného výběrového řízení č. 63306- 
5/2017-900000-121

_ 

Vll. Platební podminky 
Zhotovitel bude řakturovat cenu za dílo postupně na základě protokoiárrıě 
akceptovaných Zpráv o průběhu etapy projektu. Částka je stanovena v čl. VI. bod 6.1. 
této smlouvy. 

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle 
§ 435 OZ, podle § 7 zakona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zakon O obchodnšch korporacích), podle zakona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, ve Znění 
pozdějších předpisů a podle § 21 a § 29 zakona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané 
hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto smřouvu, příslušné předavací 
protokoly a identifikaci zástupce zhotovitele. Faktura včetně příslušných předavacich 
protokoíů musí být zaslána elektronicky - cestou datové schranky s následujícím 
parametrem: ID datové schránky „Generální ředitelství cel“: 7puaa4c 

„ak



7.3. 

7.4 

7.5 

7.6 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Faktura musí obsahovat evidenční čísla této Smlouvy a jako příšohu předávacš a 
ákceptačni protokoš. Pokud faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti dle této 
Smlouvy, nebo vní nebudou správné uvedené údaje, je objednatel oprávněn vrátit 

jí ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovnich dnů od jejího obdržení zhotoviteli S uvedením 
chybějících náležštosti nebo nesprávných údajů. Vtakovém případě bude faktura 
zhotovitelem opravena anova lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené 
faktury Zpet objednateli. V případě, že objednatel fakturu vrati, přestože faktura je 

správná a předepsané náležitosti obsahuje, zůstává v piatností pvodni lhůta splatnosti 
faktury a pokud objednatel fakturu nezaplatí vpiìžvodnirn termínu splatností, 

je v prodìení. 

Doba splatností faktury je sjednána na 30 (slovy: třicet ) kalendářních dnů od data 
doručení faktury na adresu objednatele. Takto sjednana doba spiatnosti, není-li 

prùkazně dohodnuto jinak, nahrazuje den splatnosti uvedený na faktuře. V případě, 
že poslední den splatnostš faktury připadne na den pracovního klidu, resp. volna, bude 
se za den splatnosti považovat nejbtíže následující pracovní denvpochybnostech 
se má za to, že faktura byìa doručena 3. pracovním dnem po jejím odeslani. 
Penezni závazek objednatele se považuje zavčas splněný dnem připsání příslušné 
částky ve prospěch účtu zhotovitele. Platba faktury bude provedena bezhotovostním 
převodem na bankovní účet Znotovítele, jenž je uvedený na faktuře. 

Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu 
daně Z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o daně z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpěsů, na účet příslušného správce dane, 
jestliže se zhotovitel Stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým 
plátcem daně ve smyslu ust. § 106 zákona č. 235/2004 So., o dani Z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. 

VIII. Smluvní sankce 
V případě prodlení zhotovitele S dokončením dílčího płnění, které je realizováno v rámci 
souboru prací, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení Smluvní sankce ve výši 
1.000,- Kč za každý den prodlení 
V případě, že objednateă bude v prodlení S jakoukoli platbou dle této smlouvy o více 
než 30 (slovy: třicet) dnů a nedoloží prokazatelně, že zpoždění spočívá v systémových 
překážkách oojednatelem neovlivnitelnýcn, je Zhotovitel oprávněn žádat 
po objednatelí zaplacení úroku Z prodlení ve výší stanovené nařízením vlády Č. 

351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků Z prodlení a nákladů spojených S 
uplatněním pohledávky, určuje odměna likvídátora, líkvídačniho správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovanéno soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku 
a veřejných rejstříků právnických a fyzických Osob. 

Ustanovenírni o smluvní sankcí není dotčeno právo objednatele na náhradu vzníkłé 
Škody. Smluvní sankce je sptatná do 10 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování 
zhotoviteli. 

Ujednánínı O smluvní pokutě není dotčeno právo té které Smluvní strany na náhradu 
škody.
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V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle článku ÍX bod 2. a 3. je druhá smluvní 
strana oprávněna požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 50.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení. Tímto ustanovením nenš dotčeno právo na náhradu škody. 
Smluvní sankcí je objednatel oprávněn Započíst proti ponledávce zhotovitele. 
Výslovně se touto smlouvou sjednávaji výše stanovené smluvní sankce. Smluvní 
strany si výslovně ujednaly, že kjšnym než zde uvedeným a dále např. ustně 
sjednaným smluvním sankcim, jakož í ksmluvním sankcšm sjednaným dodatečně 
nebude přšžwlíženo. 
Smluvní strany si výsłovně ujednaly vyloučení aplikace ust. § 1806 OZ. 

IX. Omezení odpovědnosti zhotovitele, mlčenlivost 
Zhotovitel neodpovídá za nemožnost plnit předmět této smlouvy a případnou škodu 
Z toho vznikíou v případě, že objednatel : 

a) neposkytl zhotoviteli potřebnou součinnost a informace, 

b) ani po písemné výzvě zhotovitele nepředal zhotoviteêi pravdivé a úplne 
podklady nebo poskytl zhotoviteli nevhodně podklady a tyto nedoplnil či 
nenahradil na základě oznámení dle či. łl. bod 2.1 d) vhodnými podklady, 

C) nerespektoval písemná doporučení a pokyny zhotovitele vydaná v souladu se 
zákonem. 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smiouvy, jakož i po jejím uplynutí 
respektovat a dodržovat mlčenlšvost O skutečnostech dle čl.ll bod 2.1.e). 
V této souvislosti se zejmena zavazuje: 
a) nesdělit údaje, které objednateí označil jako důvěrné či neveřejná, ani jine 

údaje, ktere se od objednatele při plnění teto smlouvy dozvěděl, třetím 
osobám, s výjimkou osob uvedených V čí. X bod 10.1 této smlouvy, 

b) zajistit, aby uvedene údaje nebyly zpřístupněny třetím osobám, svýjimkou 
osob uvedených v čl. X bod 10.1 této smlouvy, 

c) zabezpečit listiny včetně fotokopií obsahujíci uvedene údaje před zneužitím 
třetími osobami. 

Smluvní strany se zavazují, že obchodni a další údaje, S nimiž se při plnění závazků 
zteto smlouvy seznámily, nezpřístupní třetím osobám, mimo osob uvedených v či. X 
bod 1. této smlouvy, bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

X. Součinnost a komunikace smluvních stran 
,Ě 

-. „._ . ˇ . „. 01 Pri płnenı teto smlouvy jsou na strane objednatele povereni roli oprávněné osoby 
/nebo vedoucí projektu/: 

Tato oprávněná osoba bude vyvíjet součinnost se zhotovítelem při plnění předmětu 
smlouvy, a to ve věcech smluvních (S právem předávat zhotoviteli všechny informace 
potřebná pro plnění smluvního závazku zhotovitele, o které ke spłnění závazků v 
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10.2 

11.1 

11.2. 

11.3. 

11.4. 

11.5 

11.6 

souladu S touto Smlouvou požádá, a přebšrat od něho všechna plnění uskutečněné dle 
této smlouvy). 

Při plnění této smlouvy jsou na straně zhotovitele pověření rolí oprávněné osoby: 

Tyto oprávněné osoby budou vyvíjet součinnost S objednatetem při ptnéní předmětu 
Smlouvy, a to ve věcech smłuvních (S právem přebírat všechny informace potřebné 
pro plnění tohoto smluvního závazku od objednatele, okteré ke splnění závazků 
v souiadu S touto smlouvou požádá a předávat mu všechna plnění uskutečněná dle 
této smlouvy). 

Xi. Platnost a účinnost smlouvy 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou 36 měsíců ode dne podpisu smlouvy. 
Tato smlouva nabývá pìatnosti a účinnosti podpisem statutarních zástupců obou 
smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
Tuto Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran. 
Shledá-ší objednatel nebo zhotovitel podstatně porušení plnění předmětu smlouvy 
druhou stranou, má právo na okamžité odstoupení od smìouvy, jehož písemné 
vyhotovení musí být druhé straně doručeno. 

Za podstatné porušení smtouvy ze strany objednatete se Zejména považuje. pokud 
objednatel: 

a) nevystaví pro Zhotovitete plnou moc dle či. ll odst. 2.7 této smlouvy, 

b) bude v prodlení S ůhradou ceny déle než 30 dni, 

c) poruší obchodní tajemství nebo jiný Závazek mlčenlivosti dle této smlouvy. 
Za podstatné porušení smtouvy ze strany zhotovíteše se Zejména považuje, pokud 
zhotovitel: 

a) nesplnš některou Z povinností dle této smlouvy, 

b) opakovaně nesplní některou Z povinností dle této smlouvy, 

o) poruší obchodni tajemství nebo jiný Závazek mlčeníivosti dle této smlouvy. 

11.7 

11.8. 

11.9. 

Odstoupení od smlouvy je platné dnem doručení oznámení o odstoupení. Strana, 
kvůlă jejímuž porušení Smlouvy došto kodstoupenš od smiouvy, je povinna zapìatit 
odstupujšci straně na základě faktury vystavené odstupující stranou do 14 (slovy: 

čtrnácti) dnů ode dne doručení takové faktury veškeré náklady odstupujíoí strany 
jakožto přímý důsledek odstoupení od smlouvy. 

Strany sounìasí stím, že vpřípadě předčasného ukončení účinnosti této smlouvy 
zjakýchkoliv důvodů bude dokončeno plnění dle v okamžiku předčasného ukončení 
této smlouvy schváłenýcn požadavků za podmínek uvedených v této smlouvě. 

Ustanovení článků této smlouvy, jejichž citem je upravit vztahy mezi smluvními 
stranami po ukončení účinnosti této smłouvy, zůstanou piatná i po ukončení této 
smlouvy. 
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12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

12.5 

13.1 

13.2. 

13.3. 

13.4 

13.5. 

XII. Zvláštní ujednání 
Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu způsobenou okolnostml 
vylučujícšmí odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ. Vpřípadě porušení 
smluvních povinností některou ze smluvních stran vzniká druhé straně nárok 
na smluvní sankcí. Právo na náhradu škody timto není. 
Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel má právo Zmirˇıovat tuto smlouvu jako 
referencí vůči třetím stranám. 
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je v plném rozsahu pojšštěn minimálně do výše 10 
mil. Kč pro případ škody způsobené porušením závazků zhotovitele die této smlouvy. 
Tuto pojistnou ochranu se Zhotovitel zavazuje udržovat po celou dobu možnosti tn/ání 
této smlouvy a po celou dobu možnosti kontroly ze strany finančního úřadu nebo 
jiného kompetentního orgánu, viz ust. § 44a odst.8 zakona č.218/2000 Sb., O 
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve Znění 
pozdějších právních předpisů. 
Zhotovitel souhlasí stím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a 
objednatel jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. Vsouladu se Zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany 
dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve 
lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobni údaje stran před odesláním budou 
anonymizovany v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 
O změně některých zákonů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednatelí veškeré doklady související s realizací 
projektu a plněním závazných ukazatelů v ramci předmětu činnosti zhotovitele, které 
si vyžadají příslušné kontrolní orgány, zejména příslušný finanční úřad, Ministerstvo 
financi ČR, Nejvyšší kontrolní uřad. 

XIII. Okolností vylučující odpovědnost 
Pro účely této smlouvy ,,okolnosti vylučující odpovědnost“ znamenají událost, 
vymezenou v § 2913 odst. 2 OZ. 
Jestliže vznikne situace zaviněna okolnostmi vy-lučujícšmí odpovědnost, dotčena strana 
okamžitě uvědomš druhou smluvní stranu písemně o takových podmínkách ajejich 
příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně ze strany dotčené, bude druhá smluvní 
strana pokračovat v realizaci svých závazků podle smlouvy tak, jak je to možné a bude 
hledat veškeré rozumné alternativní prostředky pro realizaci časti, kde nebrání 
okolnosti vylučující odpovědnost. 

Zàdná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kteréhokoliv ze svých 
smluvních závazků dle této smlouvy či jejich dodatků v důsledku okolností vylučujâcêch 
odpovědnost. Ptatební Závazky vzniklé před okolností vylučujšcí odpovědnost nebudou 
okolností Vylučující odpovědnost prominuty. Žádná ze smluvních stran není oprávněna 
požadovat zaplacení smluvně Sankce druhou smluvní stranou za porušení povinností 
Z této smlouvy okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 
'íˇn/ají-íi okolnostivylučující odpovědnost déie než 3 (slovy: tří) měsíce, smluvní strany 
mohou odstoupit od Smłouvy písemně s účinností ke dni doručení odstoupení druhé 
smluvní straně. 

Smluvní strany si výslovně ujednaly vyloučení aplikace ust. § 2914 OZ. 

- ˇ‹›‹
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XEV. Závěrečná ujednání 
14.1.Veškeré právní jednání směřující ke změně i částí této smlouvy, jakož í kjejimu 

Zrušení, musí mít formu vzestupně číslovaných písemných dodatků, schváíéných 
statutárními zástupci smluvních stran. Dodatek se po schválení stává nedíínou součásti 
této smlouvy. 

14.2. Stanou-ii se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatná nebo pokud 
by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Místo 
nepíatného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu 
a účelu neplatného ustanovení. Schází-íi ustanovení zcela, platí za dohodnuté takové 
ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smíouvy bylo 
ujednáno, kdyby tato skutečnost byla známa od počátku. Totéž plati, vyskytnou-li 
se ve smlouvě či jejich dodažcícn případné mezery. 

14.3. Tato Smlouva a veškeré Zášežitosti z ní vyplývající nebo S nš související se řídí právním 
řádem České republiky a spadá pod juršsdikoi soudů České republiky. Smluvní strany 
se zavazují, že případné rozpory vznšklé při realžzacš této smíouvy budou řešit 

korektním způsobem a v souladu s právními předpisy a pravidly síušnosti. Každá 
ze smluvních stran se dáte zavazuje, že k soudnimu řešení uvedených sporů přistoupí 
až po vyčerpání možností jejich vyřízenš mimosoudní cestou.

” 

14.4. Smíuvní strany podle § 898 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů určují jako místně příslušný soud Obvodní soud pro Prahu 1; v 
případě, že podle procesních předpisů je k rozhodování veci v prvním stupni přísíušný 
krajský soud, určují smíuvní stranyjako místně příslušný soud Městský soud v Praze. 

14.5. Pokud se jedna ze smíuvních stran vzdá určitého nároku na nápravu vpřípadě 
porušení nebo nedodržení ustanovení této smlouvy ze strany druhé smluvní Strany 
nebo se zdrží či opomene uplatnit či využít kteréhokoíi práva nebo výsady, jež jí podle 
této Smlouvy náíeží nebo náležet může, nesmi být takový úkon, a to bez výjimky, 
považován nebo uplatřıován jako precedens do budoucna pro jakýkoli další případ, ani 
nelze považovat takové jednání za vzdání se jakéhokoli nároku, práva či výsady jednou 
pro vždy. - 

14.6. Zhotovitel výslovně souhäasí S tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profííu 
v pìném znění v souìádu se zákonem č. 134/2016, O Zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění. 

14.7. Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 
deset let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit. 

1-4.8. Smluvní strany sě výsłovné ujednaíy, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze 
smíuvních stran není oprávněna vtěíit jakékołiv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo Z 
jejího porušení do podoby cenného papíru. 

14.9. Smluvní strany proníašují, že si tuto Smlouvu přečeżly, že byla uzavřena po vzájemném 
projednání. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem. 

14.10. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností origináíu, z nichž 
každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

14.11. Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozporu mezi touto smlouvou 
ajejími přílohami platí smíouva. 
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14.12. Tato Smlouva obsahuje nasledujšci přílohy: 

Přižoha 1 „Nabidka dodavateâe" 

Přišoha 2 Formula? ,, Předavací protokol“ - ilìst. 

Příloha 3 „Školení zaměstnanců externích Společnosti ze zásad bezpečnosti a 
ochrany Zdraví při praci, požární ochrany“- 2 listy. 

Příloha 4 „Povinnosti ze zakona O kyberneżicke bezpečnosti" - 2 listy 

14.13. Tato Smlouva obsahuje následující přilohyzâmluvni strany na důkaz sveho Souhiasu 
připojujě sve podpisy. 

za zhotovitele za obiednateìe 

V Praze dne: E5'/il: V Praze dne:
_ 

"i",‹

Podpšs: Podpi

Jmen
Funk

Jmeno: ing. Lenka Černíková 
Funkce : jednatel



Příloha č. I ,,Nabídš<a dodavatele“ 

Použité standardy a určení rozsahu certifikace 
ISO/IEC 27001 :13 systém řízení bezpečnosti informací 

pro činnost 

Poskytování systémových integrovaných IT Služeb. 
Geografický rozsah auditu: 
organizace S htavními organizačními jednotkami a aktivitami v lokalitách 
sídlo Společnosti: Generální ředitelství ce! - odbor 12 informatiky, Budějovická 7, 140 96 
Praha 4 

"termín certifikace: M1201? 

Věcný popis řešení jednotiivých bodů poptávky 
Předmětem nabízené Služby je nestranne zjištění a posouzení, zda Objednavatel, resp. jím 
uvedená pracoviště (pobočka) splňuje podmínky a kriteria podle Spectfíkovaných norem pro 
výše uvedene činnosti. 
Definice výše uvedene činnosti může být vykonavatelem upravena pro účely vydání 
certšfikátu ve smysłu zjištění vzešlých Z posuzování (auditu). Výsledkem posouzení je Zpráva 
Z auditu, kterou vykonavatel předá objednavateli, a která obsahuje skutečnosti O plnění 
požadavků příslušné normy. V případě Splnění kritěriš výše uvedene normy certifikační orgán 
vydá objednavateli certifikát. 
Předmětem płnění je jak re- certifikační, tak následně dozorově audity v době pâatnosti 
certifikátu dle následujícího schématu, který je definován akreditačními pravidly. 

Při realizaci certifikace se postupuje v souladu S akreditačními pravidly dle lSO/IEC 
170212011 a ISO/IEC 2700612013. 

Harmonogram jednotlivých certifikačních a auolitních služeb 
1. Uskutečněni re-certiíikačního auditu systemu řízení podle smlouvy a projednání 

zjištěných skutečnosti S vedením objednavatele. 
ISOIIEC 27001 :13 listopad 2017 

2. Vypracované zprávy Z audštu a projednání závěrů S vedením objednavateie. 
3. Přezkoumání výsledku auditu včetně souvisejících materiálů a vpřšpadě souladu 

s normou vydání certšfíkátu podle požadovaná normy. 
4. Vykonání 1. Dozoroveho auditu. 

Termín: do uplynutí 12 měsíců od data úvodního auditu 
ISO/IEC 27001 :13 łistopad 2018 

5. Vykonání 2. Dozoroveho auditu. 

Termín: do uplynutí 12 měsíců od data předchozího auditu 
ESOIIEC 27001:'t3 listopad 2019 

.,z„ 

_ BĚQ



Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 63306-5/2017 S názvem „Zajištění recertifikace IS Celní 
správy pocłłe iSO 27001 (łSMS)“ 

PŘEDÁVACÉ PROTOKOL 

Objednatelz Generální ředitelství cel ˇ e~~~~~~~~ e Cislo smlouvy: 
Zhotovitel: Název firmy 

Předmět předání a převzetí 
(Specifikace rozsahu předávaného plnění včetně uvedeni verzí předávaných dokumentů nebo Software) 

1 . 

2. 

3. 

4. 

Pťèđlšlňó ak; z

” 

předmět k uvedenému dni řádně předala Oprávııěné osobě Objednatele. 
Podpisem tohoto Předávaeího protokolu potvrzuje Oprávněná osoba Objednatele, že uvedený 
předmět k uvedenému dni řádně převzala v souladu S ustanoveními Smlouvy.

e 

Podpisem tohoto Předávacího protokolu potvrzuje Oprávněná osoba Zhotoviteže, že uvedený 

Objeđnateìz 
Oprávněná osoba Telefon, E-mail: Datum

š 

Ě l po _ 

Zhotovitel: 
Oprávněná osoba: 

I 

Telefon, E~mail: „_lWIłatu1p_:
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Příloha č. 3 - Školení zaměstnanců externích společností ze zásad bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, požární oclırany 

Zaměstnanci externích společností jsou povinní: 

1. Při vstupu do budovy se vždy ohlásit u zaměstnance odboru 12, majícího danou práci na 
starostí. 
2. Pohybovat se jen v prostoıu opravovaného zařízení, na které byli přivoláni. 
3. Počínat si při p1`áci tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví, dodržovat předpisy o ochraně a 
bezpečnosti při práci a stanovené pracovní postupy. 
4. Vstupovat do kontrolovaných prostor jen se svolením vedoucího střediska, mistra nebo 
mechanika, a to v předepsaném ochranném oděvu. Vstup do čistých a kontrolovaných prostor 
je povolen v kombinézách Z bezúšetového materiálu a příslušné obuvi. 
5. Zaměstnanci externích firem jsou povinni během práce dodržovat pořádek a vždy po 
vykonání určené práce uvést pracoviště do původního stavu. 
6. Oznámit vedoucímu zaměstnanci ihned nedostatky a závady, které by mohly ohrozit 
bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců.

. 

7. Řídit se bezpečnostními tabulkami, které jsou v objektu umístěny. 
8. Nezabraňovat přístupu k rozvadččům energií, hasicím přístrojům a únikovým východům. 
9. Při odchodu z pracoviště odpojit elektrické spotřebiče. 
10. Před započetíın práce se iıifoıˇínovat, v jakém stavu se nachází zařízení, na kterém se bude 
pracovat. 
li. Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení 
odpojeno od přívodu energií. Není- li to technicky možné, ınusí se učinit vhodná ochranná 
opatření. 
12. Při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu se musí používat nejiskřící nářadí, antistatický 
oděv a anżistatická obuv. 
13. Před zahájením prací S otevřeným ohněm a po jejich ukončení se ınusí O této skutečnosti 
infønnøvai px-øvøníisża GŘC (2729) nøhø pøžáx-ni żøøhnšıç GŘC (2015). 
14. Při vyhlášení požárního poplachu uiychleně opustit ohrožený prostor a odebrat se na 
shromaždištč dle evakuačního plánu pracoviště, na kterém vykonává Svou činnost. 
25. Počínat si tak, aby svým chováním, jednáním a činností nezavdal příčinu k požáru, 
ekologické nebo jiné havárií. 
16. Dodržovaž a respektovat platné příkazy, zákazy a nařízení, se kteıými byli seznámeni, dále 
všechny bezpečnostní tabulky, nápisy, symboly a příkazy. 
17. Počínat si při výkonu činnosti tak, aby svým jednáním nebo chováním nebo vlastní 
činností 
neohrožovali zd1`aví a životy zaměstnanců a osob zdržujících se v areálu nebo majetek 
cešní správy. 
18. V souvislosti se svou činností dodržovat na pracovištích pořádek a čistotu, zabezpečovat 
průchodnost přístupových a únikových komunikací. 
19. Zajišťovat bezpečnost používaných strojů a mechanismů, provádět kontrolu stavu 
pracoviště, používaného nářadí a nástrojů a zjištěné závady neprodleně odstraňovat. 
20. Oznamovat svym nadřízeným příp. pověřeným zaměstnancům celní správy ty závady a 
nedostatky, které by mohly být příčinou bezpečnostní nehody (úrazu) nebo havárie, a které 
nejsou schopni odstranit vlastními silami a prostředky. 
21. Vykonávat p1`acovní činnost pouze na určených, vyhrazených a převzatých pracovištích za 
dohodnutých podmínek, ze kterých se nesmějí bez souhlasu pověřeného zaměstnance 
celní správy svévolně vzdalovat s výjimkou nažéíiavých případů (nevolnost, nemoc, úraz 
apod.) a odchodu na přestávku v práci dle zákoníku práce v platném znění . 

„„„„. ....„„..„..„..................___7Ť_ »--- - - 4



22. Doclržovat zákaz kouření v celém areálu budovy GŘC S výjimkou míst k tomu určených a 
označených jako ,,Kuřárna“. Kouření je povoleno pouze v kuřárnách, ktere jsou umístěny 
na schodištích. 
23. Používat otevřený oheň a jiné Zdroje zapálení (svařování, pálení, broušení, řezání, vrtání, 
letování, natavování apod.) pouze na určených a schválených údržbářsišýcli pracovištích 
(např. 
svařovna). Mimo tato mista je možné používat otevřený oheň a jiné zdroje zapálení jen se 
souhlasem odpovědných zaměstnanců GŘC (preventisty GŘC (2729) nebo požárního 
technika GŘC (20ì5)), kteří musí před Zahájenirn prací vyhodnotit rozsah požárního rizika v 
daném místě dle platné Směrnice o požární ochraně. V každém případě musí být vystaveno 
pro externí společnost "Příkaz k provedení prací se zvýšeným nebezpečím požáru“ a splněna 
v něm stanovená opatření. Je nutno při používání otevřeıiého ohně v průběhu prací i po jejich 
ukončení dbát zvýšené opatrnosti. 
24. Oznamovat svým nadřízeným resp. pověřeným zaměstnancům celní Správy snížení 
zdravotní způsobilosti k výkonu práce (nevolnost, nemoc, zdravotní indispozice) nebo jiných 
okolnosti, které mohou ovlivnit bezpečný výkon práce. 
25. Respektovat rozhodnutí, příkazy a doporučení pověřených zaměstnanců celní Správy a 
zaměstnanců, kteří vykonávají kontrolní a dozorčí činnost na úseku bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku. 
26. Řídít Se dalšími obecně závaznými předpisy a normami, jakož i místními předpisy a 
organizačními normami v Oblasti BOZP a PO, se kterými byly zaměstnanci externí 
Společnosti seznámeny v rámci proškolení BOZP a PO. 
27. Na základě vyhledání rizik při vykonávané pracovni činnosti používat vhodně OOPP. 
28. V případě vzniku požáru v budově GŘC jsou Zaměstnanci externích společností povinni 
zak1`očit k odvrácení škody, pokud tíın nevystavnjí vážnému ohrožení sebe, nebo Ostatní 
přítomné zaměstnance a ohlásit požár dle požárních poplachových směrnic na ohlašovnu 
požáru kl. 2782. 
29. Každý zaměstnanec externí společností, který se Stane svědkem úrazu je povinen na 
míStě,v rámci Svých schopností a možností poskytnout okamžitou předlékařskou p1`vni pomoc 
a přivolat lékaře. Lékařskou první pomoc zajišťuje v pracovní dny v ordinačních hodinách 
závodní lékař (ordinace ìékaře v přízemí budovy GŘC) na tel. kl. 2454 nebo 2458. V 
ostatních případech ZZS HMP na tel. č. 155, případně integrovaný záchranný systém tel. č. 

l É2. Neprodlcnč oznámit vedoucímu Zaměstnanci cclnísprávy kde došlo k úrazu. 
30. Dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů, návykových látek a omamných 
prostředků na všech pracovištích. Uvedený zákaz se vztahuje i na donášení alkoholických 
nápojů a omamných prostředků ve všech prostorách a objektech celní správy. Dodržovat 
povinnost přicházet na pracoviště ve střízlivém stavu a setrvat v něm po celou pracovní dobu. 

li

i

š 

i

J 

i

í 

i

l 
`x 

ii
l 

fl:| 

in 

Ťgz 

“›=„. 

êz 
>š 

Žš 

Ž. 

ššê 

ăi 
ší 

čr: 

?== 

ššž 

žiš 

2: 

ší 

:'52 

it 

ÉŠ 

Š: 

lĹ 

,_

l

i 

il

Š 

šı 

ší 

ii 

l

› 

i
l 

›

› 

z 

l

ž

č

z
.

š

j

i

‹



Ďk ›-x < gn Pou ní OOPP: 

1. OOPP nutně pı`o běžnou Servisní činnost je povinna zajistit externí Společnost Sama. 
2. Zaměstnanci externích Společnosti jsou povinni předepsanýın způsobem použít speciální 
OOPP dle rizik, vyplývajících Z povahy vykonávané pr`áce. (např. rukavice, poloınasky, 
antistatická obuv, spec. oděvy - kombinézy, ochranné brýle atd.). 

Zarněstnancům jejjjzakázánoz 

l. Přinášet a používat (i před vstupem) alkoholické nápoje do objektů či areálu Celní správy 
CR. 
2. Požívat či jinak zneužít účinně látky nebo přípravky, které Se na střediscích používají nebo 
vyrábějí. 
3. Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní Zařízení, kryty, značky. Odstraňovat nebo 
poškozovat insâalovaně bezpečnostní, požární a informativní tabuíky, nápisy, Symboly, 
vyřazovat Z činnosti další bezpečnostní opatření (ochrany, kryty, zábradlí, zábrany apod.) 
Svévolně provádět další nepovolené úpravy bezpečnostního a protipožárního vybavení 
pracoviště. 
4. Pokud se provádí práce v čistění prostoru musí se dodržet pravidla chování v čistých 
prostorech podle provozního řádu střediska. 
5. Používat nástroje, nářadí, stroje, zařízení a dopravní a manipulační prostředky, které 
nesplňují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nebyly u ních provedeny 
předepsané prohlídky, Zkoušky a revize. 

Seznámení zaıněstnancç-;__exter`ních Společnostís ı`izike1n požáru: 

ší.“ 

Q. 

Každý zaměstnanec provádějící činnost v areálu společnosti je povinen řídit se požárním 
em pracoviště a v případě vzniku mímořádncf: události (požár, havárie apod.) také požárním 

evakuačníín plánem a poplacbovými sınčrnicemí. 
2. Při zpozorování požáru je každý povinen jej uhasit pomocí ručních hasicích p1ˇ`íStrojů 
případně ' 

spuštěním Sżabilního hasícího zařízení. Není li to možné, bezodkladně vyhlásit požární 
popłach 
a ohlásit vznik požáru - t“el.ž<í. 1 50 nebo tlačítkem BPS. 

Životní prostředí: 

Je povinností všech zaměstnanců externích Společnosti zdržovat se veškerých činnosti, které 
by mohly vést k ohı`ožení či poškození životního prostředí (např. volně odhazovat či netřídit 
odpad do nádob k tomu určených, vylěvat Zbytky kapalin do kanalizace, používat zařízení, 
která nevyhovují technickým požadavkům, aj.).
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Příloha č. 4 - Povinnosti ze zákona o kybernetícké bezpečnosti 

Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění dle této smlouvy ınůže souviset S užitím, 
Správou, či rozvojem Kritické informační infrastruktury nebo Významného informačního 
Systému ve Sınyslu ustanovení § 2, písm. b) nebo d) zákona č. l8l/2014 Sb. o kybeı`netické 
bezpečnosti. Zhotovitel a objednatel jsou povinni postupovat podše ustanovení O bezpečnosti 
informací, které je obsaženo v této příloze smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní opatření objednatele, Spřihlědnutíın k 
předmětu plnění dle této smiouvy a dále v průběhu plnění die této smlouvy upozornit 
objednateže na případný zjištčný nesoulad se zákonem. 

Ustanovení O bezpečnosti informací 
(1) Objednatel stanoví Z řad svých zaměstnanců osoby do rolí 
a) odborný gestor dodávky, který je odpovědný za stanovení rizik spojených S dodávkou a za 
dohled bezpečného plnění dodávky, 
b) technický gestor dodávky, který je odpovědný za dohled věcného plnění dodávky. 
(2) Odborným gestorem dodávky je .... .., tel. .... ._ a technickým gestorem dodávky je 
. . . . ..,teÉ. 

(3) Zhotovitel stanoví z řad svých zaměstnanců osoby do rolí 
a) odborný garant dodávky, který je odpovědný za eliminaci rizik Spojených _s dodávkou a za 
bezpečné plnění dodávky ' 

b) technický garant dodávky, který je odpovědný za věcné plnění dodávky. 
(4) Odborným garantem dodávky a technickým 
garantem dodávky j
(5) Bezpečnostní opatření na Stı`aně zhotovitele. Zhotovitel j e povinen: 
a) Zajistit, že jeho zaměstnanci podílející se na užívání ISCS zachovají mlčenlívost ve vztahu 
k informacím, se kterými jakýmkoliv způsobem přijdou do styku při užívání, 
b) zajistit, že jeho zaměstnanci podílející se na užívání ISCS dodrží bezpečnostní podmínky 
užívání ISCS dodané objˇednavatelem, 
c) zajistit, že jeho Zaměstnanci podílející se na užívání ISCS se zdrží pokusů o logický přístup 
k objektům ISCIS, které nesouvisejí S užíváním, 
d) zajistit, že jeho zaměstnanci podílející se na užívání ISCS nebudou kromě technického 
gestora zhotovitele navazovat žádne' další pracovní kontakty S jinými pracovníky objednatele 
bez předchozího rozhodnutí technického gestora objednatele. 
(6) Bezpečnostní opatření na straně objednatele. Objednateí je povinen: 
a) v dohodnutých termínech dodávat zhotoviteli informace a podklady, které potřebuje k 
řádnému užívání ISCS, 
b) kontrolovat dodržování bezpečnostních podınínek užívání ISCS zhotovitelem, 
c) neprodšeně po ukončení užívání odebrat přístupová práva, která byla poskytnuta 
zhotoviteli, včetně práv vzdáleného přístupu do ISCS, 
d) při porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v této smlouvě uplatnit 
vůči zhotoviteli sankce podle sankčních ustanovení této smlouvy. 
(7) Kontrola zavedení a užití bezpečnostních opatření 
Zhotovitel se na výzvu zavazuje umožnit objednateli provedení kontroly zavedení 
bezpečnostních opatření. Zhotovitel v této věci poskytne objednatcli, nebo jím určené třetí 
Straně, nutnou součinnost. Při těchto kontrolách bude vždy přihlédnuto k povaze a rozsahu 
plnění dle této smlouvy. 
(8) Kontrola bezpečnosti dodávky 
Zhotovitel souhlasí, že pokud si to povaha a rozsah plnění dle této Smlouvy vyžádá 
nebo pokud to objednatel bude považovat za nezbytné, může být zavedeno sledování



aktivit pi`aeovníl<ů zhotovitele v ICT prostředí objednatele žogováním všech provedených 
aktivit (vyjma logování zadaných přišižašovae' l 'cl 

ˇ° ' ` iei u aju a hesel) nebo nahraváním obsahu 
všech aktivních obrazovek. 
(9) Změna v zavedených či užityeli bezpečnostních opatře ii 

Se'/:.na1“n vyžadovanýeh bezpečnostních opatření se může menit buď v souvislosti se Změnou 
povahy a rozsahu plnění dle této Smlouvy nebo v návaznosti na povinnosti objednatele 
vyplývající Z § É3 Zákona č 181/2014 Sb. O kybernetieke bezpečnosti. Pokud NBÚ 
objednateli uloží povinnost, v návaznosti na výskyt kybeıˇnetieké bezpečnostní události či 
incidentu, zavést či užívat určité bezpečnostní opatření, dotýká-ii se toto jakkoliv povahy či 
rozsahu pšnční dle této Smlouvy, má Zhotovitel povinnost toto bezpečnostní opatření zavést či 
užívat, nebo Objednateli poskytnout nutnou součinnost.
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