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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo  

ze dne 20. 3. 2014 
 

mezi stranami 

Česká republika - Úřad pro ochranu osobních údajů 

se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7  

IČ: 70837627 

jednající JUDr. Ivana Janů, předsedkyně úřadu 

(dále jen “Objednatel”) 

a 

AEC, spol. s r.o. 

se sídlem Purkyňova 101, 612 00 Brno 

IČ: 26236176, DIČ: CZ26236176 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38808 

jednající Vít Urbanec, jednatel 

(dále jen “Zhotovitel”) 

 

1. Obě strany se dohodly na změně Přílohy č. 1 - Specifikace Díla smlouvy následovně: 

Činnost Popis 
Frekvence 

(ročně) 
MD/ 

činnost 
MD 

celkem 

Výbor pro řízení kybernetické 
bezpečnosti ÚOOÚ 

Účast EBS (delegovaného pracovníka 
AEC) na schůzkách výboru a související 
agenda. 

2 XXX XXX 

Bezpečnostní dokumentace 

Přezkoumání, aktualizace, posouzení 
apod. vybrané dokumentace úřadu, 
připomínky k vytvářené dokumentaci 
úřadu z pohledu bezpečnosti, návrhy 
na úpravy v dokumentaci apod. 

1 XXX XXX 

Školení zaměstnanců ÚOOÚ 

Příprava a realizace periodického 
prezenčního školení bezpečnosti pro 
běžné uživatele/zaměstnance úřadu. 
Školení je zpravidla prováděno v 
prostorách Úřadu. 

1 XXX XXX 

Technická prověrka sítě 
(penetrační testy, skeny apod.) 

Provedení penetračních testů vnitřní 
sítě, síťového perimetru nebo 
vybraných systémů úřadu dle 
dohodnutého rozsahu. 

1 XXX XXX 

Kontrola dodržování 
bezpečnostních pravidel v rámci 
ÚOOÚ 

Provedení kontroly v dohodnutém 
rozsahu, kontrola může být zaměřená 
na běžné uživatele (např. metodami 
sociálního inženýrství, kontrola na 
uživatele a jeho PC místě, audit 

1 XXX XXX 
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uživatelských návyků apod.), na 
vybrané procesy v rámci úřadu apod. 

Kontrolní a auditní činnosti v 
rámci IS ORG a IS ÚOOÚ 

Provádění kontrol/auditů v rámci IS 
ORG a IS ÚOOÚ v dohodnutém 
rozsahu, kontrola vychází z platné 
bezpečnostní dokumentace úřadu a 
dalších souvisejících požadavků na IS 
ORG a IS ÚOOÚ. 

průběžně XXX XXX 

Roční zpráva 

Vypracování souhrnné zprávy o 
činnosti externího bezpečnostního 
správce a informačně bezpečnostní 
situaci úřadu. 

1 XXX XXX 

Individuální konzultace 
Individuální konzultace dle aktuálních 
potřeb úřadu. 

průběžně XXX XXX 

 

2. Tímto dodatkem se mění pouze činnosti poskytované Zhotovitelem Objednateli. Cena 

za předmět plnění zůstává nezměněna.  

Zhotovitel 

 

V _____ dne __.__.______ 

 

Objednatel 

 

V ____ dne __.__.______ 

 

............................................. 
AEC a.s. 

 
 

Tomáš Strýček 
ředitel 

............................................. 
Úřad pro ochranu osobních 

údajů 
 

JUDr. Ivana Janů 
předsedkyně 

 

  

 


