
MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

Objednací list číslo 
1211/2017-32

Číslo objednávky uveďte laskavé 
na dodacím listu a faktuře

Číslo úkolu: 366100/5169/34/32

Vyřizuje: Bc. Helena Bubníková 
Telefon: I

IČO: 660 02 222 
Bankovní spojení:
ČNB Praha 1__________
Účet

Zaokrouhlujte na celé Kč

Dodavatel:
Taylor McCoy, s. r.o.
IČ: 01865340
Bratislavská 1487/7, Hostivař, 102 00 Praha 10 
Kontaktní osoba: Ing. Michal Zábelka, Tel.^H

Objednáváme:

Zpracování dokumentu „Identifikace a hodnocení aktiv informačního systému NEN"

Zadavatel požaduje zmapování aktiv prostředí NEN pro účely řízení bezpečnosti informací, v souladu 
s Metodikou identifikace a hodnocení aktiv MMR vycházející z přílohy č. 1 vyhlášky 316/2014 Sb. Tato 
metodika bude poskytnuta dodavateli na základě NDA za účelem zpracování požadovaných výstupů.

Dodavatel je odpovědný za vedení rozhovorů se zaměstnanci Zadavatele, případně dalších subjektů 
(Provozovatel NEN, atd.) a zpracování získaných informací do finálních výstupů, kterými bude 
dokument:

Identifikace a hodnocení aktiv informačního systému NEN

Dodavatel obdrží Metodiku hodnocení aktiv a rizik MMR. Tato vychází zcela z vyhlášky 316/2014Sb. 
Stanovení kritérií nesmí být v rozporu s přílohou č. 1 vyhlášky 316/2014 Sb.

Předmět:

Výstupem činnosti bude dokument „Identifikace a hodnocení aktiv informačního systému NEN", který 
musí obsahovat výstupy procesu identifikace a hodnocení aktiv, v souladu s přílohou č 316/2014 Sb. a 
dokumentem Metodika identifikace a hodnocení aktiv MMR, shrnující popis prostředí a existenci 
bezpečnostních opatření požadovaných vyhláškou 316/2014 Sb.

Přehled primárních aktiv:
Identifikace a popis primárního aktiva,
Určení garantů primárního aktiva,
Hodnocení primárních aktiv z hlediska důvěrnosti, integrity a dostupnosti.
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Přehled podpůrných aktiv:
Identifikace a popis podpůrných aktiv,
Určení garantů podpůrných aktiv,
Určení vazeb mezi primárními a podpůrnými aktivy 
Informace o typech informačních aktiv,
Informace o hodnocení informačních aktiv a jejich kritičnosti, ve vazbě na primární aktivum. 
Informace o kritických informačních aktivech a odůvodnění jejich kritičnosti.

Termín:

Termín zahájení: Nejpozději do 2 dnů ode dne přijetí objednávky.

Termín ukončení: Do 1 měsíce od uveřejnění objednávky v registru smluv.

Cena a platební podmínky:

Celková maximální cena nepřekročí částku 495 000,- Kč bez DPH, tj. 598 950,- Kč včetně DPH.

Doba splatnosti faktury bude minimálně 14 dní od doručení objednateli.

V případě překročení lhůt plnění může zadavatel požadovat po dodavateli uhrazení pokuty ve výši 0,1% 
z hodnoty objednávky za každý den prodlení.

Kontaktní osobou ve věci této objednávky ze strany MMR je Bc. Helena Bubníková, 
tel.:

Další ustanovení:

MMR ČR si vyhrazuje možnost odstoupení od objednávky na základě písemného oznámení zaslaného 
kontaktní osobě dodavatele. V tomto případě bude uhrazena částka odpovídající již odvedené části 
plnění.

V Praze dne

Ing. Stanislav Bogdanov
ředitel Odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí

Objednávku akceptoval a převzal 

V Praze dne ý ] i

Lucie Zábelková
jednatel společnosti Taylor McCoy s.r.o.
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