
MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

OBJEDNÁVKA

č.j.: MV-116557-5/NF-2019

počet listů objednávky: 2

počet příloh: 1

Česká republika - Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad štolou 936/3, Praha7, 170 34

IČO: 00007064

DIČ: CZ00007064

bankovní spojení: Česká národní banka, a. s.,

zastoupená: Ing. Vilibaldem Knobem, náměstkem ministra vnitra pro řízení sekce
ekonomiky a provozu

(dále jen ,,Objednatel")

a

společností YOUR System, spol. s r.o.

se sídlem: Tiirkova 2319/5B, Praha 4, 149 00

IČO: 00174939

DIČ: CZ00174939

bankovní spojení: UniCredit Bank,

kontaktní osoba: obchodní manažer - Praha

(dále jen ,,Dodavatel")

Objednatel u Dodavatele objednává dodávku analytických služeb v oblasti kybernetické
bezpečnosti v rámci informačního systému majetku státu se zaměřením na ekonomické moduly
(veřejné finance, majetek státu, účetnictví, programové financování). Předmětem analýzy
budou tyto analytické služby celkem 14ti modulů, podrobný popis plnění je uveden v příloze č.
l této objednávky.
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Termín plnění je stanoven do 31. března 2020. Rozpis harmonogramu Činností je součástí
přílohy č. 1 této objednávky.

Místem plnění je: náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4.

Celková cena za poskytnuté analytické služby činí maximálně 249 000,- KČ bez DPH (slovy:
dvěstěčtyřicetdevěttisíc korun českých), dph ve výši 21% činí 52 290,- KČ
(padesátdvatisícdvěstědevadesát korun českých), celková cena včetně DPH činí 301 290,- KČ
(třistajedentisícdvěstědevadesát korun českých).

Stanovená celková cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele nutné k poskytnutí plnění, jakož
i veškeré náklady související. Tato cena je maximální a nepřekročitelná a dodavatel je povinen
za tuto cenu plnění dokončit tak, aby bylo dosaženo účelu a předmětu této objednávky, a to i
v případě, že by se v průběhu plnění zjistilo, že ke splnění účelu a předmětu této objednávky je
nutné vynaložit další náklady nebo zvolit jiné postupy.

Cenu plnění uhradí objednatel na základě faktury vystavené dodavatelem bankovním převodem
na účet dodavatele uvedený v záhlaví této objednávky. Faktura musí splňovat náležitosti
daňového či účetního dokladu dle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného
plnění.

Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Dodavatel doručí
faktum na adresu: náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4 (k rukám Ing. Vilibaldovi Knobovi).
Faktura je považována za uhrazenou okamžikem odeslání peněz na účet dodavatele. Nebude-li
faktura doručena objednateli do 15. 12. příslušného kalendářního roku, bude tato faktura splatná
až do 31. 3. následujícího kalendářního roku.

Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu až po schválení (podepsání) akceptačního protokolu
oprávněnou osobou objednatele. Podepsaný akceptační protokol bude přílohou faktury.
K akceptaci plnění dojde až po splnění všech závazků dodavatele dle této objednávky.

Tato Objednávka nabývá platnosti dnem podpisu Objednatelem a Dodavatelem a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednávka byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom.
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Příloha č. 1 - Harmonogram činností

"'=

Oblast Rozsah Činností Poznámka Cc";:::,DPH Termín plnění

Analýza stávající dokumentace 30.9.2019
Workshop k doplnění informací 30.9.2019

Sběr informací Provedení GAP analýzy vůči
relevantním požadavkům VoKB č. 7.10.2019
82/2018 Sb.

. . . . . V rámci jednoho workshopu s garantemOhodnoceni prmamiho aktiva (EKIS) . . , V , , 14.10.2019aktiva (asistovane vyplnení dotazníku)

,. . , . . V rámci jednoho workshopu s garantyImplementace Ohodnoceni jednothvych (14-ti) modulu . . , . . .
. . . . jednothvych 14 modulu (asistovaně 14.10.2019managementu prmarniho aktiva V , ,vyplneni dotazniku)

kybernetické Identifikace a hodnocení zranitelností 21.10.2019
bezpečnosti ·f' ·Identi ikace a hodnocení hrozeb 21.10.2019

Identifikace a hodnocení dopadů 21.10.2019
Hodnocení rizik 28.10.2019
Zpracování zprávy o hodnocení aktiv a 28.10.2019
rizik

V . Zpracování plánu zvládání rizik 4.11.2019Doporucený Celkové vyhodnocení, GAP zpráva,
zhodnoceni V , 11.11.2019doporuceni

Koordiiiace činností, stanovení 25.11.2019
akceptačních kritérií
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