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Dodatek smlouvy o dílo č. 3 

SMLUVNÍ STRANY 

 

 

1. Objednatel 

 

Česká republika – Správa základních registrů 

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

IČO:   72054506 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

 

a 

 

 

2. Zhotovitel 

 

První certifikační autorita, a.s. 
zastoupená:  

se sídlem: Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00 

IČO:   26439395 

DIČ:   CZ26439395 

zapsána:  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7136 

číslo účtu: 168457418/0300 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo ze dne 20. 11. 2018.  

 

I. 

Dne 20. 11. 2018 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž 
předmětem je vybudování Národní certifikační autority.  

II.  

Smluvní strany se na základě článku VII. bodu 37 dohodly na změně termínu spuštění pilotního provozu 
NCA na produkčním prostředí, který je obsažen v Příloze č. 5 a Příloze č. 6 Smlouvy.  

 

U Přílohy č. 5 dochází ke změně nejzazšího termínu pro splnění milníku č. 2 označeného jako „Spuštění 
pilotního provozu NCA na produkčním prostředí“, který byl smluvně stanoven na 31. 3. 2019.    

 

U Přílohy č. 6 dochází ke změně v částech, kde byl Zhotovitel povinen do 31. 3. 2019 předat NCA SZR 
do pilotního provozu na produkčním prostředí.  
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S ohledem na skutečnost, že nebyla ze strany Národní agentury pro komunikační a informační 
technologie i přes veškerou snahu Objednatele včas zajištěna nezbytná konektivita do PROD a 

PREPROD prostředí Národní certifikační autority, se smluvní strany dohodly, že termín spuštění 
pilotního provozu NCA na produkčním prostředí se mění z 31. 3. 2019 na 31. 5. 2019.  

 

Smluvní strany konstatují, že posun termínu není z viny Zhotovitele, který vyvinul maximální úsilí ke 
splnění termínu spuštění pilotního provozu NCA na produkčním prostředí do 31. 3. 2019.  

 

Na základě výše uvedené skutečnosti dochází k úpravě Přílohy č. 5 a Přílohy č. 6 Smlouvy, které jsou  
nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.   
 

 

 

 

 

Objednatel: 

 

V Praze dne 29. 3. 2019 

 

 

Zhotovitel: 

 

V Praze dne 31. 3. 2019 
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Příloha č. 5 Smlouvy 

 

Milníky, jejich akceptační kritéria a termíny pro splnění milníků 

 

Číslo 
milníku 

Nejzazší 
termín pro 

splnění 
milníku 

Název milníku Výše platby Akceptační kritéria 

1 10. 12. 2018 Předání 
funkcionality a 

veškeré 
dokumentace 

nezbytné k 
podání žádosti o 
získání Statusu  

Tento milník zakládá 
právo Zhotovitele na 

fakturaci dle 

skutečně odvedené 
práce a logicky 
uzavřených celků 
Díla, max. však do 
výše 70% Ceny Díla. 

! Pokud bude faktura 

doručena kdykoliv 
v období mezi 12. 

prosincem 2018 a 28. 

únorem 2019, musí 
splatnost faktury 

činit 60 kalendářních 
dnů ode dne jejího 
prokazatelného 
doručení 
Objednateli. 

1. Vydání ostrého kořenového 

certifikátu a ostrého mezilehlého 
certifikátu pro fyzickou a 

právnickou osobu.  

2. Kompletně hotové testovací 
prostředí NCA.  

3. Provedení úspěšných 
akceptačních testů na reálně 
dodanou funkcionalitu systému, 
včetně potvrzení ze strany min. 
jedné Bezpečnostní složky o 
fungování služeb NCA dle Návrhu 
implementace.   

4. Předání dokumentace k podání 
žádosti o získání Statusu (včetně 
žádosti o provedení auditu).  

2 31. 5. 2019 Spuštění 
pilotního 

provozu NCA na 

produkčním 
prostředí. 

 

Tento milník zakládá 
právo Zhotovitele na 

fakturaci dle 

skutečně odvedené 
práce, max. však do 
výše 10% Ceny Díla. 

1. Úspěšné provedení 
akceptačních testů bez 
jakýchkoliv nálezů.  Systém musí 
potvrdit správné fungování na 
straně všech Organizací.  

2. Úspěšné provedení 
bezpečnostních testů1 aplikační i 
infrastrukturní části NCA bez 
jakýchkoliv nálezů.  

3. Předání veškeré zbývající 
dokumentace dle této Smlouvy 

včetně dokumentace 
k funkčnímu a bezpečnostnímu 
testování.   

                                                           
1 Jedná se o penetrační test a vulnerability test, zaměřený na aplikační část (včetně testů doporučených OWASP pro webové 
aplikace) a dále bezpečnostní testy infrastruktury a jejích prvků, zahrnující zejména: testy zranitelností jednotlivých prvků, testy 

konfigurací, testy možnosti zneužití z pohledu standardního uživatele apod., přičemž cílem těchto testů bude ověřit aktuálnost 
FW a OS vybavení síťových prvků, firewallů a serverů a konfigurací (povolené porty, doporučená nastavení apod.).  
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4. Realizovaná školení a předání 
školících materiálů. 

3  Získání Statusu.  Tento milník zakládá 
právo Zhotovitele na 

fakturaci zbývající 
části z celkové Ceny 
Díla. 

 

1. Obdržení Zprávy o posouzení 
shody ze strany akreditované 
společnosti (subjektu posuzování 
shody).  

2. Udělení Statusu ze strany 

MVČR a provedení zápisu na 
důvěryhodný seznam. 

3. Vyřešení všech případných 
problémů zjištěných v rámci 
pilotního provozu NCA. 

4. Předání zdrojových kódů dle 
pravidel uvedených v Rámcové 
dohodě.  

 

Splněním milníku se rozumí podpis akceptačního protokolu pro příslušný milník s výrokem „splňuje“ 
oběma Smluvními stranami. K podpisu akceptačního protokolu pro příslušný milník nemůže dojít dříve, 
než Zhotovitel splní řádně bez jakýchkoliv vad akceptační kritéria sjednaná v této příloze Smlouvy pro 

příslušný milník. 
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Příloha č. 6 Smlouvy 

 

Harmonogram 

 

Do 10. 12. 2018 musí být dodáno vše nezbytné k tomu, aby mohlo dojít k podání žádosti o získání 
Statusu a podání žádosti o provedení auditu ze strany subjektu posuzování shody (akreditované 
osoby), pro účely vypracování Zprávy o posouzení shody pro služby NCA.  

 

Jedná se zejména o:  

 

Do 31. 5. 2019 musí dojít ke spuštění pilotního provozu NCA na produkčním prostředí NCA.  K tomuto 

datu musí být splněny milníky č. 1 a 2 dle přílohy č. 5 této Smlouvy.  
 

 

 

HARMONOGRAM / TERMÍNY DÍLČÍHO PLNĚNÍ  
a. Do 10. 12. 2018 dodá I.CA vše nezbytné k tomu, aby mohlo dojít k podání žádosti o získání statutu 

kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru pro SZR a s tím související provedení 
auditu a vypracování zprávy o posouzení shody pro služby NCA2.  

Jedná se zejména o:  

 

                                                           
2 Výběr a uzavření smlouvy s dodavatelem Zprávy o posouzení shody není předmětem nabídky I.CA. 
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b. Do 31. 5. 2019 předá I.CA NCA SZR do pilotního provozu na produkčním prostředí.  K tomuto datu 

bude předmět dílčí výzvy č. 3 hotov, a to jak na straně SZR, tak na straně všech bezpečnostních 
složek (v  rozsahu 10 kusů TSA_izol a řešení pečetění).  


