
 

Objednatel:   Zhotovitel:  Strana 1 (celkem 7) 

 

  

 

Dílčí smlouva číslo 3 

k Rámcové dohodě na zajištění testování Integrovaného Centrálního Informačního 

Systému (ICIS) OZP 

e.č. 2019/OZP/32/3 

 

Smluvní strany 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 

zastoupena: XXX 

IČO: 47114321 

DIČ: CZ47114321 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. A 7232 

dále jen jako „Objednatel“ 

 

a 

 

 

DENEVY s.r.o. 

se sídlem:  Ocelářská 1354/35, Libeň, 190 00 Praha 9 

zastoupena:  XXX 

IČO: 02995107 

DIČ: CZ02995107 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 226341 

dále jen jako „Zhotovitel“ 

 

v návaznosti na Rámcovou dohodu na zajištění testování Integrovaného Centrálního 

Informačního Systému (ICIS) OZP ze dne 21. 5. 2018, ev. č. Objednatele 2018/OZP/74/0 

(dále jen „Rámcová dohoda“)  

 

uzavírají tuto Dílčí smlouvu (dále jen „Dílčí smlouva“): 

 

I. Předmět Dílčí smlouvy 

1. Předmětem této Dílčí smlouvy je povinnost Zhotovitele realizovat Bezpečnostní testování 

ICIS OZP. 

2. V rámci Bezpečnostního testování ICIS OZP bude po Zhotoviteli požadováno následující: 
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ID 

požadav

ku 

Definice Popis 

TREQ-

01 

Vypracování Metodiky 

přístupu 

k bezpečnostnímu 

testování ICIS (dále 

rovněž jen „Metodika“) 

Vypracování Metodiky přístupu k otestování ICIS 

(pro fáze analýza, design, implementace, 

exekuce, vč. reportingu) 

 Návrh (definování) přístupu k testování 

jednotlivých oblastí. Celá Metodika podléhá 

akceptaci Objednatele.  

 Rozsah návrhu počtu testovacích scénářů 

bude vždy konzultován a akceptován daným 

gestorem pro danou oblast. 

 Obsah metodiky bude v souladu s požadavky 

kapitoly 3 přílohy č. 1 Rámcové dohody. 

TREQ-

02 

Vypracování dokumentu 

Projekt test plán pro 

bezpečnostní testy. 

Vypracování dokumentu „Projekt test plán“, 

který bude obsahovat zejména tyto oblasti: 

 Rozsah a cíle 

 Role a zodpovědnosti 

 Definice pro status reporting 

 Komunikační matice 

 Metriky 

 Nástroj(e) pro realizaci bezpečnostních testů 

a jeho plán na využití v ICIS 

 Rizika a jejich správa 

TREQ-

03 

Detailní Harmonogram 

realizace bezpečnostních 

testů 

 Vypracování detailního harmonogramu 

realizace bezpečnostních testů na základě 

aktuálního harmonogramu projektu ICIS 

a probíhajícího testování UAT. 

TREQ-

04 

Test analýza ICIS  Vypracování testovací analýzy pro 

bezpečnostní testy. 

 V průběhu realizace fáze přípravy testů musí 

být zapracovány veškeré schválené změnové 

požadavky v rámci realizace projektu díla 

ICIS OZP. 

 Všechny testovací scénáře budou evidovány 

v aplikaci pro realizaci testů  (JUNO). 

TREQ-

05 

Příprava testovacích dat 

a prostředí 

 Připrava testovacích dat pro provedení 

testovacích scénářů.  
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TREQ-

08 

Exekuce bezpečnostních 

testů 

 Realizace fáze exekuce všech připravených 

testovacích scénářů se záznamem 

o výsledku testování.  

TREQ-

09 

Vyhodnocení celé fáze 

bezpečnostních testů 

 Realizace výstupního vyhodnocení fáze 

bezpečnostních testů včetně popisu průběhu, 

statistických výstupů, klíčových rizik a jejich 

mitigace, řešené problémy, případná rizika, 

na která si dát pozor v průběhu ověřovacího 

běhu v provozním prostředí. 

 

Vytvoření dokumentu se zjištěnými nedostatky 

za oblast bezpečnost systému, tyto rozdělte dle 

závažnosti a návh doporučení, jak tento 

nedostatek odstranit. 

 

3. Dále je předmětem této Dílčí smlouvy povinnost Objednatele uhradit Zhotoviteli 

za poskytnutí služeb dle této Dílčí smlouvy níže sjednanou odměnu.  

 

II. Doba plnění  

1. Plnění Bezpečnostního testování ICIS OZP bude dle předpokladu Objednatele zahájeno 

dne 1. 2. 2020. Smluvní strany této Dílčí smlouvy ovšem souhlasí s tím, že pokud nedojde 

k uzavření této Dílčí smlouvy alespoň 5 pracovních dnů před stanoveným datem zahájení 

plnění (tj. 5 pracovních dnů před 1. 2. 2020), bude termín zahájení plnění přiměřeně 

posunut (o počet pracovních dnů, o které bude Dílčí smlouva uzavřena později oproti 

předpokladu), a to v návaznosti na okamžik uzavření Dílčí smlouvy.  

 

III. Cena plnění 

1. Cena plnění bude hrazena dle skutečně poskytnutých a řádně vykázaných služeb, 

přičemž se bude vycházet z jednotkové ceny za jednu člověkohodinu práce, která bude 

Zhotovitelem uvedena v cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 1 této Dílčí smlouvy. 

Vykazování činností Bezpečnostního testování ICIS OZP bude prováděno prostřednictvím 

Výkazu práce, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této Dílčí smlouvy. 

2. Objednatel není oprávněn objednat služby Zhotovitele, pokud by byla překročena celková 

nabídková cena dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy. Jednotkové ceny i celková nabídková 

cena, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této Dílčí smlouvy, jsou maximální, nejvýše 

přípustné, nepřekročitelné a zahrnující veškeré náklady Zhotovitele nutné k řádnému plnění 

dle této Dílčí smlouvy.  

3. Fakturace, splatnost a další platební podmínky se řídí Rámcovou dohodou.  
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IV. Podmínky plnění 

1. Jako závazný vzor výkazu práce bude pro účely plnění této Dílčí smlouvy namísto vzoru 

výkazu práce, který je připojen k Rámcové dohodě, používán vzor výkazu práce, který je 

Přílohou č. 2 této Dílčí smlouvy.  

2. Veškeré podmínky plnění neuvedené v této Dílčí smlouvě (např. práva z odpovědnosti 

za vady, záruky, sankčních ujednání, ochrana osobních údajů a informací a další), se řídí 

Rámcovou dohodou.  

3. V případě rozporu mezi Rámcovou dohodou a touto Dílčí smlouvou má přednost Dílčí 

smlouva. 

 

V. Oprávněné osoby 

1. Výhradně pro účely této Dílčí smlouvy se strany dohodly na následujících oprávněných 

osobách: 

a) Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních a obchodních záležitostech: 

Za Objednatele: XXX 

Za Zhotovitele:  XXX 

b) Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v záležitostech týkajících se věcného 

plnění: 

Za Objednatele: XXX 

Za Zhotovitele:  XXX 

 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Tato Dílčí smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí v okamžiku, kdy Objednatel uhradí 

za plnění této Dílčí smlouvy Zhotoviteli v součtu částku odpovídající celkové nabídkové 

ceně dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy, nejpozději však tato Dílčí smlouva končí jeden rok 

od nabytí její účinosti. Podmínky výslovně neupravené touto Dílčí smlouvu se řídí 

Rámcovou dohodou.  

2. Tato Dílčí smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, 

z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.  

3. Smluvní strany souhlasí, že Dílčí smlouva neobsahuje informace, které nelze poskytnout 

při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a tedy může být 

uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 
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Nedílnou součástí Dílčí smlouvy je její:   

Příloha č. 1 - Cenová tabulka  

Příloha č. 2 – Vzor výkazu práce 

 

 

 

 

 

V ........................ dne: .....................  V ........................ dne: ..................... 

 

 

 

.......................................................... 

 

 .......................................................... 

XXX 

XXX 

Oborová zdravotní pojišťovna 

zaměstnanců bank, pojišťoven a 

stavebnictví 

 XXX 

XXX 

DENEVY s.r.o. 
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Příloha č. 1 Dílčí smlouvy – Cenová tabulka 

 

 

      

1. 
Položka 

2. Název položky 
3. Jednotka 

položky 

4. Cena za 
jednotku                             
(v Kč bez 

DPH) 

5. Počet 
jednotek * 

6. Celková 
nabídková cena za 
položku (v Kč bez 

DPH) 

A. 

Tester pro 
bezpečnost 
(příprava a realizace 
bezpečnostních 
testů dle 
specifikace) 

1 
člověkohodina 

(ČKH) 
 620,00 Kč 1450 899 000,0 Kč 

Celková nabídková cena v Kč bez DPH 899 000,0 Kč 

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH (21%) 1 087 790,0 Kč 

       

       

Poznámka:  
* Uvedený počet hodin (jednotek) slouží pouze k výpočtu maximální nepřekročitelné 

ceny za Bezpečnostní testování ICIS OZP a také pro výběr nejvýhodnější nabídky 
Uchazečů. Objednatel není povinnen tyto hodiny vyčerpat. Jejich objednávání a 
fakturace se řídí Dílčí smlouvou případně Rámcovou dohodou. 

 



 

Objednatel:   Zhotovitel:  Strana 7 (celkem 7) 

 

Příloha č. 2 – Závazný vzor Výkazu práce 
 

VÝKAZ PRÁCE 

KLIENT: 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,  

pojišťoven a stavebnictví 

DODAVATEL:  

NÁZEV 

PROJEKTU: 
[Název] ČÍSLO VÝKAZU: xx 

ZÁSTUPCE 

KLIENTA: 
xxx SMLOUVA: xxx 

PRACOVNÍK: xxx DATUM: __.__.20xx 

 

VÝKAZ PRÁCE ZA MĚSÍC mm/rrrr 

Datum Popis činnosti 

Počet hodin 

strávených 

činností 

Sazba za 1 

hodinu 

(v Kč bez 

DPH) 

Cena 

(v Kč bez 

DPH) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Součty (Počet hodin a cena v Kč bez DPH)   

Celkem (v Kč s DPH)  

PODPISY SMLUVNÍ STRAN 

ZÁSTUPCE KLIENTA 

JMÉNO: 

PODPIS: ZÁSTUPCE DODAVATELE 

JMÉNO: 

PODPIS: 

DATUM:  DATUM:  

 


