
Zápis o průběhu předávacího a přejímacího řízení 
(dále jen „předávací protokol") 
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podle článku VIL odst. 2 Smlouvy o dodání, instalaci a svěřené správě bezpečnostní brány (firewallu) 
(dále jen „smlouva"), která byla uzavřena dne 27. listopadu 2013 mezi Státním fondem rozvoje 
bydlení, se sídlem Dlouhá 741/13, 11000 Praha - Staré Město, IČ 70856788 (dále jen „SFRB") a 
společností Actinet Informační systémy s.r.o., se sídlem U Bulhara 3/1611, 11000 Praha 1, IČ 
25552635 (dále jen „dodavatel") pořizuje tento protokol o předání a převzetí firewallu. 

1. Předávaný firewall Barracuda, typ F900 NG Firewall Hardware Revision C odpovídá předmětu 
smlouvy dle čl. II „Smlouvy" 

2. Program předávacího a přejímacího řízení 
kontrola splnění Akceptačních kritérií pro předání dle Přílohy č. 14 
převzetí příloh k předávacímu protokolu dle Výčtu příloh - bod 6 

3. Výhrady SFRB k firewallu - SFRB přebírá předmět plnění dle „Smlouvy" s výhradami: 
položka zaškolení obsluhy SFRB: částečně splněno 

Po vzájemné dohodě z praktických a provozních dťivodťi bude zaškolení obsluhy prováděno 
postupně podle potřeb SFRB. Aktuální stav čerpání školení je ve výši 4 hodiny, zbývá dočerpat 
36 hodin. 

4. SFRB neshledal dťivod k nepřevzetí firewallu. 

5. Prohlášení o převzetí firewallu 

Na základě výše uvedených skutečností neshledává SFRB překážky pro převzetí Předmětu 
plnění dle bodu II. „Smlouvy". 

6. Výčet příloh k předávacímu protokolu 
2x předávací protokol 
lx CD s dokumentací 
21x DVD s kontrolním měření 
lx tištěná dokumentace 
lx závěrečná zpráva z měření 
3x Barracuda certificate 
lx čestné prohlášení 
lx prohlášení o shodě 
lx pokyny k údržbě 
lx předávací protokol k hw 

7. Podpisy smluvních str()iSř. jimi pověřených osob 

~~~~~~~~~~~~~~~-

Za SFRB:  za Actinet Informační systémy:  

V Praze dne 30. 7. 2014 



:statn11ona 1ozvo1e aya1em 
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Předávací protokol actinet 
Poskytovatel: 

Actinet Informační systémy spol. s r.o. 
Bulhara 3, 110 00 Praha 1 
Tel:+  
Fax:  

I Předávací protokol: acti-sfrb-ppd-1407-001-HO 

Příjemce: 

 
Státní fond rozvoje bydlení 
Dlouhá 741/13, 110 00 Praha 1 

Potvrzujeme, že jsme převzali materiál a že byly provedeny práce dle níže uvedeného výčtu . Tento protokol 
slouží jako doklad o převzetí služeb souvisejících s předáním plnění části II., bodu 3 Smlouvy o dodání, instalaci 
a svěfené správě bezpečnostní brány (firewallu) uzavřené mezi Státním fondem rozvoje bydlení a společností 
Actinet informační systémy dne 27. listopadu 2013. 

Instalace a uvedení do rov oz u 
ID Popis 

AOl !Zmapování současného stavu 

A02 Návrh cílového stavu 

A03 I Implementační plán 

A04 I Písemná zpráva 

A05 Zařízení bylo dodáno konfigurováno v souladu s dokumentací 

Kontrolní měření 
ID Popis 

BOI Elektronický nosič se záznamem kontrolních měření 
B02 Deklarace správnosti postupu při aplikaci řešení 

B03 Schopnost odhalení pokročilých hrozeb a událostí průniků do 
vnitřní sítě. 

B04 Klasifikace událostí dle závažnosti 

BOS Původci událostí a jejich zastoupení na celkovém počtu 
událostí 

B06 Přehled událostí a rozbor aktivit a příčin 

B07 Zastoupení jednotlivých událostí na celkovém počtu událostí 

BOS Rámcová doporučení v případě zjištění bezpečnostních hrozeb 

B09 Závěrečné zhodnocení kvality zabezpečení 

BIO Zastřešení kontrolního měření komplexním rámcem služby 

Bll Výstup z měření je součástí akceptačního protokolu 
Bl2 Provoz služby je bez vlivu na chod infrastruktury 
Bl3 Zjištěné nedostatky odstraní dodavatel na své náklady 

Poznámka 
Obsaženo v předané 
dokumentaci. 
Obsaženo v předané 
dokumentaci. 
Obsaženo v předané 
dokumentaci. 
Obsaženo v předané 
dokumentaci. 
VizB02 

Poznámka 
21 ks médií DVD-R 
Viz zpráva o 
kontrolním měření 
Viz zpráva o 
kontrolním měření 
Viz zpráva o 
kontrolním měření 
Viz zpráva o 
kontrolním měření 
Viz zpráva o 
kontrolním měření 
Viz zpráva o 
kontrolním měření 
I Viz zpráva o 
kontrolním měření 
Viz zpráva o 
kontrolním měření 
Viz zpráva o 
kontrolním měření 
Ano 
Ano 

I 

P)'Eyzal 



ID Popis Poznámka Převzal 

814 Rozsah a typ měření 
Ověření požadované propustnosti Viz zpráva o 

kontrolním měření 
Detekce hrozeb Viz zpráva o 

kontrolním měření 
Využití komplementárních technologií I Viz zpráva o 

kontrolním měření 
Ověření detekovaného chování oproti databázím vzorků útoků I Viz zpráva o 

Za Actinet Informační systémy s.r.o. 

 

Datum a podpis: '3,<::::::. .---==t , '2.. ~/'\~ 

kontrolním měření 

Za příjemce 

 

Datum a podpis: 3.Q,-::] , 1.J/>1'7




