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prvotní identifikátor

Dodatek Č.1 smlouvy o dílo
Č. j. SZR-1978-14/Ř-2017

Česká republika - Správa základních registrů

se sídlem:
IČO:
DIČ:
Za níž jedná:
bankovní spojení:

ID OS
Kontaktní osoba:
Spojení:
dále jen ,,objednatel"

a

BDO IT a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:

zastoupen:

Na Vápence 915/14, 130 ClO Praha 3 - Žižkov

72054506
není plátcem DPH

Česká národní banka

č.ú.: 5600881/0710
jjqjqih

zapsán v obchodním rejstříku
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
ID OS
dále jen ,,zhotovitel"

Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4
25056646
CZ25056646

Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4080
č.ú.: 465434001/5500

dále jednotlivě jako ,,smluvní strana", nebo společně jako ,,smluvní strany" uzavÍrajÍ v souladu
s ustanovením § 2586 a násl. a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský
zákoník"), tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení penetračních testů (dále jen ,,dodatek").
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ČI. 1

Účel dodatku

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro objednatele
testy (dále také jen ,,dílo") dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Testy budou
provedeny v nás|edujÍcÍch oblastech:

a) penetrační testy ISZR (informační systém zá klad nich registrů),
b) penetrační testy infrastruktury SZR (Správa základních registrů),
C) testy sociálního inženýrství,

(dále jen ,,oblasti")

2. Nedílnou součástí díla je tato dokumentace:

a) Plány testů v jednotlivých oblastech včetně časového harmonogramu a soupisy požadavků na
potřebnou součinnost ze strany objednatele;

b) Protokoly o průběhu testů v jednotlivých oblastech;

C) Zprávy o stavu bezpečnosti v jednotlivých prověřovaných oblastech (vyhodnocení penetračních
testů, v rámci kterého zhotovitel vyhodnotí provedené penetrační testy a vytvoří písemnou
zprávu o stavu bezpečnosti jednotlivých prověřovaných oblasti s popisem bezpečnostních
opatřeni, která zhotovitel doporučuje pro odstranění nalezených problémů

d) Zprávy o průběhu a výsledcích testů v jednotlivých oblastech (popisujÍcÍ průběh testů ,
zranitelnosti a návrhy opatření na eliminaci zranitelností případně na snÍženÍ pravděpodobnosti
využiti zranitelností nebo snÍženÍ dopadů při zneužiti zranitelností.

3. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést, dodat a zajistit veškeré práce, činnosti, dodávky, materiál,
služby a výkony, které jsou trvale nebo dočasně nutné k zahájení, dokončeni a předáni díla, i když
nejsou výslovně uvedeny v předmětu smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit cenu sjednanou v ČI. 3 smlouvy ve prospěch
bankovního účtu zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět smlouvy ve sjednaném druhu, kvalitě, čase a množství.

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nedošlo k poškození systémů a dat objednatele.

\
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ČI. 2

Závěrečná ustanovení

1. Tato dodatek se řIdi právním řádem České republiky, zejména přIslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

2. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud
příslušný dle místa sídla objednatele.

3. Tento dodatek může být měněn pouze dalšími vzestupně očIslovanými písemnými dodatky ke
smlouvě podepsanými oběma smluvními stranami.

4. Pokud kterékoli ustanovení tohoto dodatku nebo jeho části je nebo se stane neplatným
či nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost
či vynutitelnost ostatních ustanoveni tohoto dodatku nebo jeho částí, pokud nevyplývá přímo z
obsahu tohoto dodatku, že toto ustanoveni nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V
takovém případě se obě smluvní strany zavazuji neúčinné a neplatné ustanoveni nahradit novým
ustanovením, které je svým účelem a významem co nejbližší ustanoveni tohoto dodatku, jež má být
nahrazeno.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží po jednom.

6. Smluvní strany prohlašuji, že tento dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednáni
týkajIcI se daného obsahu tohoto dodatku. Smluvní strany po přečteni tohoto dodatku prohlašujI, že
byl uzavřen po vzájemném projednáni, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné
a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečnosti připojují podpisy svých oprávněných osob či
zástupců.

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v Registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Za zveřejnění dodatku je
odpovědný objednatel.

8. Nedílnou součástítohoto dodatku jsou nás|edujÍcÍ příloha:

Příloha č. 1- Odpovědné a kontaktní osoby

v fuů ,,,, 17 -Ok 21)18
V Praze dne: 17. dubna 2018
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PŘÍLOHA č. 1 Dodatku - odpovědné a kontaktní osoby

Za objednatele
jméno a př'jmen':
Funkce/role: Osoba oprávněná k podpisu akceptačního protokolu

Krok l:
a) Plán penetračních testů, včetně časového harmonogramu

a soupisu požadavků součinnosti objednatele
Krok 2:

b) Protokol o průběhu penetračních testů;
C) Vyhoď noceni penetračních testů, v rámci kterého zhotovitel

vyhodnotí provedené penetrační testy a vytvoří písemnou
zprávu o stavu bezpečnosti jednotlivých prověřovaných
oblastí s popisem bezpečnostních opatření, která zhotovitel
doporučuje pro odstranění nalezených problémů.

d) Zpráva popisujÍcÍ průběh testů sociálnIho inženýrství,
zranitelnosti a návrhy opatření na eliminaci zranitelností
případně na snÍženÍ pravděpodobnosti využití zranitelnosti
nebo snÍženÍ dopadů při zneužití zranitelností.

Telefon:
E-mail:

l protokolu

sového harmonogramu
bjednatele

estů; ,
rámci kterého zhotovitel

:esty a vytvoří písemnou

Jméno a příjmenŕ
Funkce/role:
Telefon:
E-mail:

Jméno a přijmenŕ
Funkce/role:
Telefon:
E-mail:

Za zhotovitele
Jméno a příjmenŕ

Funkce/role: Osoba oprávněná k podpisu akceptačního protokolu
Krok1:

a) Plán penetračních testů, včetně časového harmonogramu
a soupisu požadavků součinnosti objednatele

Krok 2:
b) Protokol o průběhu penetračních testů;
C) Vyhoď noceni penetračních testů, v rámci kterého zhotovitel

vyhodnotí provedené penetrační testy a vytvoří písemnou
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zprávu o stavu bezpečnosti jednotlivých prověřovaných
oblasti s popisem bezpečnostních opatření, která zhotovitel
doporučuje pro odstranění nalezených problémů.

d) Zpráva popisujÍcÍ průběh testů sociálnIho inženýrství,
zranitelnosti a návrhy opatření na eliminaci zranitelnosti
případně na snÍženÍ pravděpodobnosti využiti zranitelnostI
nebo snÍženÍ dopadů při zneužití zranitelností.

Telefon:
E-mail:
Telefon:
E-mail:

Jméno a příjmenŕ
Funkce/role:
Telefon:
E-mail:

jméno a přijmenŕ
Funkce/role:
Telefon:
E-mail:

Jméno a příjmenŕ
Funkce/role:
Telefon:
E-mail:
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