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RÁMCOVÁ DOHODA NA REALIZACI PROJEKTU ,,VYBUDOVÁNÍ
NÁRODNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITY, ZABEZPEČENÍ JEJÍHO

ČTYŘLETÉHO PROVOZU A ZAJIŠTĚNÍ JEJÍHO DALŠÍHO
NÁSLEDNÉHO ROZVOJE"

dále jen (,,Projekt")

uzavřená
podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")
(dále jen ,,Dohoda")

Česká republika - Správa základních registrů
se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
lČ: 72054506
zastoupena:

dále jen ,,SZR" na straně jedné
č. Dohody SZR:

a

První certifikační autorita, a.s.
se sídlem: Praha 9 - Libeň, podvinný mlýn 2178/6, PSČ 19000
lČ, DIČ: 26439395, CZ26439395
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 168457418/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7136
zastoupena:

dále jen ,,I.CA" na straně druhé

(dále také společně označováni jako ,,Smluvní strany")

Preambule

Vzhledem k tomu, že:
1. SZR plní cíle v oblasti naplňování kompetencí Ministerstva vnitra České republiky dané

zejména zákonem č. 2/1969 Sb., zákonem č. 365/2000 Sb., v oblasti rozvoje
informačních systémů a rozvoje kritické komunikační infrastruktury a plní další
|egis|ativní úkoly dané zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejÍcÍch důvěru;

2.

3.

Právní vztah založený touto Dohodou se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku
a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejÍcÍch s právem
autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,autorský zákon"), jakož i některými dalšími zvláštními právními předpisy;

SZR a I.CA prohlašujI, že disponují technickými, ekonomickými i personálními
předpoklady pro řádné plnění dle této Dohody;
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uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu.

1. Předmět a účel Dohody

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

Předmětem této Dohody je spolupráce při vybudování (pořÍzení) Národní certifikační
autority (dále jen ,,NCA"), zabezpečení jejího čtyřletého provozu a zajištění jejího dalšího
následného rozvoje (dále společně jen ,,Plnění" nebo ,,DHČI plněni" na základě
jednotlivých Dňčích smluv). Plnění je rámcově specifikováno v příloze č. 1 této Dohody.

Vybudováním NCA vznikne systém certifikačních autorit zejm. pro vydávání:
a) kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy,
b) kvalifikovaných elektronických časových razítek,
c) kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečetě,
d) kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek,
pro subjekty uvedené v § 5 písm. a) a b) zákona č. 297/2016 Sb., o službách
vytvářejÍcÍch důvěru pro elektronické transakce, pro bezpečnostnUzvláštní složky,
orgány veřejné moci uvedené v rejstříku orgánů veřejné moci vedeném Ministerstvem
vnitra, státní úřady, organizační a jiné složky státu nevykonávajÍcÍ veřejnou moc, fyzické
osoby a další subjekty určené ze strany orgánů veřejné moci, a to kvalifikovaným
poskytovatelem služeb vytvářejIcích důvěru dle nařízení Evropského parlamentu a Rady
č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen ,,nařízenI elDAS").
Vybudováním NCA se SZR stane kvalifikovaným poskytovatelem a správcem všech
výše uvedených části NCA a s tím souvisejících služeb souvÍsejÍcÍ infrastruktury. NCA
bude vybudována za účelem poskytováni služeb vytvářejÍcÍch důvěru ve smyslu nařízení
elDAS a zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejIcích důvěru pro elektronické
transakce.

Plnění bude realizováno na základě Dňčích smluv, jak je tento pojem definován níže
v článku 3. odst. 3.1 Dohody, uzavíraných mezi SZR na straně jedné a I.CA na straně
druhé.

Účelem této Dohody je spolupráce SZR a I.CA za účelem zajišt'ování veřejných potřeb a
veřejného zájmu.

2. Doba a místo plnění

2.2

2.3

Plnění bude poskytnuto nejpozději do 4 let ode dne, kdy dojde k zápisu SZR na
,,Seznam kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejÍcÍch důvěru a poskytovaných
kvalifikovaných služeb vytvářejÍcÍch důvěru" ze strany MVČR. Smluvní strany se
dohodly, že Dňčí plnění a/nebo jeho část, bude dodáno v termínu uvedeném v Dňčí
smlouvě.

Nestanoví-li Dňčí smlouva jinak, je místem plnění sídlo SZR a datové centrum Na
Vápence 915/14, 130 00 Praha 3.

Veškeré písemné výstupy souvĹsejÍcÍ s Dňčím plněním a/nebo její částí, bude I.CA
předávat SZR na adrese uvedené v záhlaví této Dohody, není-li v Dňčí smlouvě
uvedeno jinak.

3. DÍ|ČÍ smlouvy a postup jejich uzavření

3.1 Dňčí smlouva představuje Dňčí plnění z rámce sjednaného touto Dohodou (dále jen
,,DHČI smlouva") a současně je fakturačním milníkem, nestanoví-li Dňčí smlouva jinak.
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3.2

3.3

3.4

3.5

SZR je povinna vyzvat I.CA k předložení nabídky na dodání specifikovaného rozsahu
Dňčího plněni (dále jen ,,výzva"). SZR ve výzvě uvede zejména funkční specifikaci
Dňčiho plnění, požadovaný termín a místo jeho dodání a způsob, místo a lhůtu pro
podání nabídky I.CA, přičemž lhůta nesmí být kratší než deset (10) pracovních dní po
doručení výzvy I.CA. Součásti výzvy bude návrh Dňčí smlouvy nebo základních
obchodních podmínek pro účely jednání o podobě konkrétní DÍ|ČÍ smlouvy.

Dňčí smlouva bude zejména, nikoliv však výlučně, obsahovat nás|edujÍcÍ náležitosti:
a) funkční specifikace Dňčího plněni,
b) místo a termín Dňčího plnění, popřípadě harmonogram Dňčího plněni nebo jeho

části,
C) cenu a platební podmínky,
d) odpovědnost za vady, záruky,
e) autorská práva, vlastnická práva,
f) případné další požadavky na součinnost,
g) sankční ujednání.

I.CA je oprávněna doručit SZR ve lhůtě stanovené ve výzvě svou nabídku sp|ňujÍcÍ
náležitosti výzvy (dále jen ,,Nabídka") nebo do pěti (5) pracovních dnů od doručení
výzvy písemně požádat SZR o prodbužení lhůty pro předloženI Nabídky nebo zahájit
se SZR jednání o podobě konkrétni Dňčí smlouvy dle návrhu obchodních podmínek
SZR uvedených ve výzvě. SZR je povinna žádosti o prodloužení lhůty k předložení
Nabídky vyhovět, avšak pouze jednou. Opětovné prodlouženI lhůty pro předložení
Nabídky na žádost I.CA je na uvážení SZR. Nabídka I.CA nesmí být v rozporu s touto
Dohodou a výzvou.

K uzavření Dňčí smlouvy dochází k okamžiku podpisu Dňčí smlouvy oběma Smluvními
stranami, přičemž práva a povinnosti dle takto uzavřené Dňčí smlouvy odpovídajÍ
v celém rozsahu právům a povinnostem stanoveným touto Dohodou, není-li v Dňči
smlouvě uvedeno jinak, a to i po zániku této Dohody. V případě rozporu mezi Dohodou
a Dňčí smlouvou má přednost ustanovení Dňčí smlouvy.

Bude-li předmětem Dňčí smlouvy a/nebo její součástí poskytování služeb, Smluvní
strany se dohodly, že Dňčí smlouva může být uzavřena s přihlédnutIm k zamýšlenému
způsobu poskytování služeb na časové období, po které mají být služby na základě Dňčí
smlouvy poskytovány.

4. Cena

4.1

4.2

Celková cena Plnění na základě této Dohody činí maximálně 161 983 470,- KČ (slovy
sto šedesát jedna miliónů devět set osmdesát tři tisíce čtyři sta sedmdesát korun
českých) bez DPH. Cena uvedená ve větě první je nejvýše přípustná a jsou v ní
zahrnuty veškeré náklady I.CA souvĹsejÍcÍ s plněním Dohody a Dňčích smluv.

Smluvní strany se dohodly, že I.CA je za poskytování Plnění oprávněna účtovat za
služby poskytované v rámci dále uvedených rolí nás|edujÍcÍ jednotkové ceny:

Název role Cena v KČ za člověkoden bez DPH

Administrátor

Analytik
Architekt
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Podpora
Programátor
Školitel

Bezpečnostní specialista

Technik
Tester
projektový manažer

4.3

4.4

Jeden člověkoden znamená 8 pracovních hodin, Plněni bude I.CA evidovat a účtovat s
přesnosti nejméně 0,5 člověkoden.

Skutečná cena Dňčího plnění bude účtována ve výši dle skutečně dodaného Dňčího
plnění.

K ceně za poskytování Plněni, resp. Dňčího plnění bude připočtena DPH dle daňových
předpisů platných a účinných k datu uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen ,,DUZP").
Dojde-li ke změně sazby DPH, bude DPH účtována podle právních předpisů platných a
účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Taková změna ceny není důvodem
k uzavření dodatku k Dohodě nebo Dňčí smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1 Cena za Dňčí plnění a/nebo jeho část, dodaného na základě příslušné Dňčí smlouvy
bude SZR uhrazena na základě daňového dokladu (dále také jen ,,faktura"). Právo na
vystavení faktury a na zaplacení ceny Dňčího plnění a/nebo jeho části, vzniká I.CA na
základě písemné akceptace Dňčího plnění a/nebo jeho části SZR dle ČI. 6 Dohody (dále
jen ,,akceptační protokol").

5.2 Faktury budou zasílány na kontaktní adresu SZR, uvedenou v záhlaví Dohody, ve formě
uvedené v ČI. 15 odst. 15.6 Dohody.

5.3 Faktury musí mít obecné náležitosti daňových dokladů podle ustanoveni zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti
obchodních listin dle ustanovení § 435 občanského zákoníku a musí v nich být uvedeno
číslo Dohody SZR. Faktury budou doloženy akceptačním protokolem vyhotoveným
v souladu s ČI. 6 Dohody.

5.4 Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení SZR.
Za den úhrady faktury se považuje den připsání přIslušné částky ve prospěch účtu I.CA.
Pokud bude faktura doručena v období mezi 16. prosincem kalendářnIho roku a 28.
únorem nás|edujÍcÍho kalendářnIho roku, Smluvní strany se dohodly, že splatnost
faktury činí 60 kalendářních dni ode dne jejího prokazatelného doručení SZR.

5.5 SZR si vyhrazuje právo vrátit bez zaplaceni fakturu, která není vystavena v souladu
s touto Dohodou a jejími přílohami, případně též přIslušnou Dílčí smlouvou, a to do 10
kalendářních dnů ode dne doručení faktury SZR. Vrácením faktury přestane běžet
původní doba splatnosti. Po opravě faktury SZR běží nová lhůta splatnosti 30
kalendářních dnů, resp. 60 kalendářních dnů v případě faktur, u kterých Smluvní strany
dle ČI. 5 odst. 5.4 Dohody stanovily delší splatnost, ode dne prokazatelného doručení
opravené faktury SZR.
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5.6 Veškeré platby podle Dohody nebo Dňčích smluv budou probíhat výlučně
bezhotovostním převodem v české měně. V případě, že v České republice dojde k
zavedení Eura (dále jen ,,EUR") jakožto úřední měny České republiky, bude proveden
přepočet ceny na EUR, a to podle úředně stanoveného poměru české měny k EUR.
Veškeré platby za plnění Dohody nebo Dňčích smluv budou ode dne zavedení EUR,
jakožto úřední měny České republiky, hrazeny pouze v EUR.

6. Předání a převzetí, akceptace

6.1

6.2

6.3

6.4

Předání a převzetí Dňčího plnění a/nebo jeho části probíhá na základě akceptační
procedury.

Akceptační procedura zahrnuje ověření souladu Dňčího plnění a/nebo jeho části s touto
Dohodou, přis|ušnou Dňčí smlouvou a jejími přIlohami. O průběhu a výsledku
akceptační procedury sepíší Smluvní strany akceptační protokol.

Řádným dodáním Dňčího plnění dle této Dohody se rozumí podpis akceptačního
protokolu s výrokem ,,splňuje" oběma Smluvními stranami. Takto podepsaný akceptační
protokol je podmínkou pro vznik oprávnění I.CA vystavit fakturu za poskytnutí
přis|ušného Dňčího plněni a/nebo jeho část podle ČI. 5 odst. 5.1 této Dohody.
Akceptační procedura s jiným akceptačním výrokem než dle věty první tohoto odstavce
bude opakována.

Základní akceptační kritéria, včetně akceptační procedury budou vždy stanovena a
budou nedílnou součástí Dňčí smlouvy, vzor akceptačního protokolu a výkazu práce
tvoří přílohu č. 2 této Dohody.

7. Projektové řIzení

7.1

8.1

8.2

Realizace projektu bude vycházet z metodiky projektového řízeni SZR, popř. její
modifikované podoby, na které se obě strany dohodnou.

8. zdrojový kód, licence

V případech, kdy bude součástí Plnění počítačový program, je I.CA povinna předat SZR
k takovému počítačovému programu zdrojový kód.

Bude-li počítačový
smyslu autorského
,,autorské dílo"), je
k výkonu práva užít
je povinna užívat
oprávnění.

program poskytnutý ze strany I.CA SZR v rámci Plnění zároveň ve
zákona autorským dílem nebo za něj bude považován (dále jen
I.CA povinna poskytnout SZR k autorskému dílu licenční oprávněni
dílo, a to způsoby a v rozsahu stanovenými touto Dohodou, a SZR
autorské dílo v rozsahu a za podmínek uděleného licenčního

8.3 I.CA touto Dohodou poskytuje SZR výhradní a nepřenosnou licenci k autorskému dílu, a
to pro účely NCA a pro vlastní vnitřní potřebu SZR. SZR je však oprávněna postoupit
licenci správci či provozovateli NCA v případě, že dojde ke změně a SZR tímto
správcem či provozovatelem nebude. SZR může oprávnění, tvořící součást licence,
zcela nebo zčásti poskytnout subjektům uvedeným v odst. 1.2 článku l., vyjma fyzických
osob, aniž by sama získaná oprávnění ztrácela. SZR je dále oprávněna sama nebo
prostřednictvím třetí osoby užít autorské dílo v míře nezbytně nutné též pro účely
zkoumáni a ověřování jeho funkce formou pořÍzení rozmnoženiny díla, instalaci a
spouštěním autorského díla.
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8.4 Okamžik nabytí licence dle tohoto článku bude stanoven v Dňčí smlouvě. Nabytí licence
nesmí být v Dňčí smlouvě ničím podmíněné.

8.5 Územní rozsah licence: Česká republika.

8.6 časový rozsah licence: doba trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu.

8.7 SZR je oprávněna upravovat či jinak měnit autorské dílo či název autorského díla; to
platí i pro spojeni autorského díla s jiným dílem, jakož i pro zařazení autorského díla do
díla souborného. Oprávněni dle tohoto odstavce může SZR realizovat prostřednictvím
třetích osob, kterým je pro tyto účely oprávněna bez předchozího souhlasu I.CA udělit
na nezbytnou dobu podlicenci včetně práva dle předchozí věty.

8.8 SZR může oprávnění tvořÍCÍ součást licence zcela nebo zčásti poskytnout fyzické osobě
nebo třetí osobě jiné, než uvedené v odst. 1.2 článku l., pouze udělí4i jí k tomu I.CA
předchozí písemný souhlas, ledaže je touto Dohodou výslovně sjednáno jinak.

8.9 Tato licence se vztahuje ve stejném rozsahu též na nové verze autorského díla
poskytnuté I.CA SZR v rámci služeb podpory a provozu.

8.10 Licence dle předchozích odstavců se bude vztahovat též na autorské dílo ve strojovém i
zdrojovém kódu, jakož i koncepční přípravné materiály, a to i na případné další verze
autorského díla.

8.11 I.CA je povinna v rámci poskytování Plněni vytvářet počítačové programy nebo je měnit
výlučně osobami, které jsou k I.CA v pracovněprávním vztahu.

8.12 I.CA je povinna zajistit, aby po celou dobu poskytování Plnění byla výlučným
vykonavatelem majetkových práv k autorským dílům a aby autorská díla byla prosta
jakýchkoliv právních vad, vyjma osobnostních práv autorů v pracovněprávním vztahu
k I.CA a vyjma doposud udělených licencí či podlicencI.

8.13 Podrobnosti týkající se poskytování zdrojových kódů a licenci stanovi příslušná Dňčí
smlouva.

9. Dohoda o uloženi zdrojového kódu

9.1

9.2

Smluvní strany se dále dohodly, že vždy do třiceti (30) kalendářních dnů po předání
nové verze či revize počítačového programu vyp|ývající z plnění příslušné Dňčí smlouvy,
včetně předání první verze počítačového programu, uloží I.CA v sIdle SZR za podmínek
této Dohody jednu (l) kompletní rozmnoženinu zdrojového kódu předaného
počítačového programu a aktuálni dokumentace k němu na vhodném pamět'ovém
médiu (dále též jen ,,zdrojový kód" nebo ,,předmět úschovy") za účelem jeho vydání
SZR za podmínek uvedených níže.

Postup uvedený výše budou smluvní strany využívat po dobu trvání této Dohody či
kterékoliv Dňčí smlouvy tak, aby v sídle SZR byl vždy zdrojový kód a dokumentace
platné k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. přís|ušného kalendářního roku s tím, že zdrojový kód
a aktuální dokumentace budou uloženy nejpozději do konce nás|edujÍcÍho kalendářního
měsíce po výše uvedených datech. V uvedených termínech se zdrojový kód a
dokumentace nemusí ukládat, pokud od předchozího uložení nedošlo k žádné změně
zdrojového kódu nebo dokumentace.
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9.3

9.4

9.5

9.6

I.CA je povinna na pamět'ové médium předávané SZR uložit vždy úplnou aktuální verzi
či revizi zdrojového kódu a dokumentace. I.CA je odpovědná za řádný popis zdrojového
kódu (tedy zejména popis jednotlivých metod, jejich vstupů a výstupů, podmínek,
parametrů, fieldů apod.) Splněni této povinnosti je SZR oprávněna zkontrolovat před
uložením do úschovy za účasti I.CA.

Smluvní strany se dále dohodly, že termín uložení zdrojového kódu a aktuálni
dokumentace (den a hodinu) oznámi I.CA písemně SZR a toto oznámeni doručí
nejméně pět (5) pracovních dní před termínem uložení.

Předmět úschovy vloží I.CA před zástupcem SZR na pamět'ovém médiu do obálky,
kterou I.CA a zástupce SZR podepíší, zástupce SZR následně zapečetí a doplní ji údaji
o datu a hodině uloženI. Poté zástupce SZR vydá I.CA potvrzení o úschově, v němž
bude uvedeno místo a doba převzetí zdrojového kódu do úschovy, jméno, příjmení
osoby uk|ádajÍcÍ jménem I.CA zdrojový kód do úschovy, firmu a sídlo I.CA, údaj o
předmětu úschovy, jakož i o tom, že předmět úschovy byl zástupcem SZR převzat a
přijat do úschovy.

szr zajistí pro uložení zdrojového kódu a dokumentace přiměřené bezpečnostní
opatření. Za ty je ze strany obou smluvních stran považováno uloženi v trezoru
v místnosti v sídle SZR s vyhrazeným přístupem.

9.7 SZR má právo na vydání zdrojového kódu a dokumentace po splnění kterékoliv z
nás|edujÍcÍch podmínek:

a) při zániku I.CA bez právního nástupce;
b) I.CA bude z jiných důvodů, než pro porušeni této Dohody ze strany SZR, po dobu delší

než 1 Qeden) měsíc v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti, vyp|ývajÍcÍ z Dohody či
kterékoliv Dňčí smlouvy, a toto prodlení bude trvat i po uplynutí dalších 15 dnů od
doručení písemné výzvy SZR ke splnění povinnosti, s níž je I.CA v prod|eni;

c) dojde k zániku Dohody nebo kterékoliv Dňčí smlouvy jinak než splněním;
d) po uplynutí 4 let ode dne, kdy dojde k zápisu SZR na ,,Seznam kvalifikovaných

poskytovatelů služeb vytvářejÍcÍch důvěru a poskytovaných kvalifikovaných služeb
vytvářejÍcÍch důvěru" ze strany MVČR, nejpozději však po uplynutí 5 let od nabytí
účinnosti Dohody.

9.8 I.CA považuje každé vytvořené autorské dílo za obchodní tajemství ve smyslu platných
ustanovení občanského zákoníku; tím není dotčeno oprávnění SZR nakládat
s autorským dilem způsobem dle této Dohody nebo dle Dňčí smlouvy.

10. Smluvní pokuty

10.1 I.CA je oprávněna požadovat na SZR zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši
10.000 000,- (desetmilionůkorunčeských) Kč v případě prokazatelného porušení
povinností SZR stanovených v článku 8. odst. 8.8 této Dohody.

10.2 SZR je oprávněna požadovat na I.CA zaplaceni smluvní pokuty ve výši 10 000,-
(desettisíckorunčeských) Kč za každý kalendářní den prodlení s uložením zdrojového
kódu a dokumentace podle článku 9., a to z důvodů na straně I.CA.

10.3 V případě porušení povinnosti stanovené v článku 9. odst. 3, je SZR oprávněna
požadovat na I.CA smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- (jedenmilionkorunčeských) Kč,
pokud I.CA nedostatky zjištěné szr ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od data
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doručení písemného upozornění, kterým SZR I.CA oznámí zjištěné nedostatky,
neodstraní.

10.4 Vznikem nároku na smluvní pokutu dle této Dohody, jejím vyúčtováním ani zaplacením
není dotčeno ani omezeno právo na náhradu vzniklé škody, pokud takováto škoda
přesáhne výši smluvní pokuty. V takovémto případě porušujÍcÍ smluvní strana zaplatí
jako náhradu škody rozdíl mezi skutečně vzniklou škodou a výší smluvní pokuty.

11. Součinnost, soulad s právními předpisy

11.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si součinnost
nezbytnou pro řádné plnění Dohody a Dňčich smluv. Smluvní strany jsou povinny
informovat bezodkladně druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou
nebo mohou být důležité pro řádné plnění.

11.2 Konkrétni požadovaná či nezbytná součinnost bude vždy sjednána v příslušné Dňčí
smlouvě.

11.3 V případě prokazatelného prodlení povinné Smluvní strany s poskytnutím součinnosti
není oprávněná Smluvní strana v prodlení s plněním svých závazků podle Dohody
a/nebo Dňči smlouvy a veškeré lhůty se o prokazatelné prodlenI povinné Smluvní strany
prodlužují; to neplatí v případech, kdy prodlení v poskytnutí součinnosti ze strany
povinné Smluvní strany bylo vyvoláno v přímé příčinné souvislosti s prokazatelným
neposkytnutím součinnosti nebo prodlením ze strany oprávněné.

11.4 SZR předpokládá, že NCA se ve smyslu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické
bezpečnosti a o změně souvisejÍcÍch zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZoKB") stane v budoucnu kritickou informační
infrastrukturou státu.

11.5 I.CA je povinna vyvíjet úsilí, které lze spravedlivě požadovat, v poskytování Plnění tak,
aby NCA byla budována již od svého počátku s předpokladem dle předchozího odstavce
a SZR nevznikaly později vícenáklady s úpravou opatření, která ZOKB a další právní
předpisy upravujÍcÍ kybernetickou bezpečnost definují (jedná se např. o nutnost změny
dokumentace systému, analýzy rizik, plánu zvládání rizik, úpravy řešení délky a podoby
hesel apod.), a která budou zavedena či přijata v souvislosti s vybudováním NCA.

11.6 podrobnější úprava povinností I.CA v rámci zajištění souladu Plněni se ZOKB a dalšími
právními předpisy bude obsažena v Dňčích smlouvách.

11.7 I.CA je povinna zajišt'ovat v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně
utajovaných informaci a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
ochranu utajovaných informací, které u I.CA při poskytování Plněni vzniknou nebo které
jí při poskytování Plnění budou poskytnuty.

12. Ustanovení o vzniku a zániku Dohody a DÍ|čÍch smluv

12.1 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění Dohody v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.

12,2 Dohodu lze předčasně ukončit písemnou dohodou Smluvních stran, přičemž účinky
ukončeni Dohody nastanou k okamžiku stanovenému v takové dohodě; nebude-li
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takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni účinnosti takové
dohody.

12.3 SZR je oprávněna od této Dohody a všech Dňčích smluv odstoupit v případě, že

a) vůči majetku I.CA probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku;

b) insolvenčnI návrh na I.CA byl zamítnut proto, že majetek I.CA nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčnIho řízení;

C) I.CA vstoupí do likvidace;
d) I.CA pozbude jakékoli oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění

činností, k nimž se podle Dohody nebo kterékoliv Dílčí smlouvy zavazuje;
e) I.CA pozbude oprávnění přistupovat v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o

ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších
předpisů, k utajovaným informacím ve stupni utajení vyhrazené nebo důvěrné, nebo
poruší-li při poskytování Plnění nebo v souvislosti s ním povinnosti, které je
v souvislosti s utajovanými informacemi povinna dle uvedeného zákona a
souvisejĹcÍch právních předpisů plnit;

f) I.CA nedodrží při plnění Dohody nebo Dňčí smlouvy relevantní právní předpisy,
technické normy, dokumentaci schválenou SZR nebo podmínky rozhodnuti orgánů
státní správy či samosprávy;

g) I.CA bude v prodlení se splněním své povinnosti dle Dohody nebo kterékoliv Dňčí
smlouvy, a to i přesto, že na toto prodlení bude SZR písemně upozorněna a
nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě,

h) dojde k zániku Dohody nebo kterékoliv Dňčí smlouvy jinak, než splněním.

12.4 I.CA je oprávněna od této Dohody odstoupit v případě, že:

a) SZR je v prodlení se zaplacením splatné faktury po dobu delší než 30 kalendářních
dnů, pokud SZR nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě,
kterou mu k tomu I.CA poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž
tato dodatečná lhůta nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů od doručení takové
výzvy szr;

b) SZR trvá na poskytnutí DílčÍho plnění a/nebo jeho části dle nevhodného příkazu,
pokynu či podkladu, přestože I.CA na nevhodnost takového příkazu, pokynu či
podkladu SZR včas písemně upozornila.

12.5 Zánik Dohody nemá sám o sobě bez dalšího za následek zánik žádné Dílčí smlouvy.
Uzavřením DÍ|ČÍ smlouvy se příslušná ustanovení této Dohody stávají součástí DÍ|ČÍ
smlouvy. Zánik Dohody nemá za následek změnu práv a povinností vyp|ývajících pro
Smluvní strany z kterékoliv Dňčí smlouvy.

12.6 V případě zániku Dňčí smlouvy jiným způsobem než splněním budou Smluvní strany
postupovat způsobem stanoveným v zaniklé Dňčí smlouvě.

13. Kontaktní osoby

13.1 Kontaktní osoby pro jednání ve věcech smluvních a technických jsou

a) za SZR ve věcech smluvních:
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b) za SZR ve věcech technických:

C) za I.CA ve věcech smluvních:

d) za I.CA ve věcech technických:

13.2 Obě Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit kontaktní osoby uvedené
v tomto článku Dohody bez nutnosti uzavření dodatku k Dohodě, přičemž změna je
účinná doručením písemného oznámení o takové změně druhé Smluvní straně.

14. Prohlášení I.CA

14.1 I.CA tímto prohlašuje, že ke dni uzavření Dohody:

a) I.CA je právně způsobilá k uzavření Dohody a k realizaci Plnění zamýšleného
Dohodou, a to za podmínek dle Dohody, a že osoby podepisujÍcÍ Dohody jménem
nebo za I.CA jsou k tomuto řádně oprávněny;

b) splňuje veškeré podmínky stanovené zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, pro
přístup k utajovaným informacím ve stupni utajení vyhrazené a důvěrné, a je ve smyslu
uvedeného zákona oprávněna k utajovaným informacím v uvedených stupních utajeni
přistupovat;

c) I.CA není v platební neschopnosti a podle nejlepšího vědomi I.CA neprobÍhaji žádná
řízenI týkajIcI se likvidace, úpadku, exekuce, prodeje podniku I.CA nebo jeho části
nebo jiná řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení,
ve znění pozdějších předpisů včetně srMrčího řízení, insdvenčniho řízeni nebo
ujednání s věřiteli ve vztahu k likvidaci, exekuci, prodeji závodu nebo části závodu
nebo jiné řIzenI o úpadku ve vztahu k I.CA a podle nejlepšIho vědomi I.CA nebyly
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podniknuty žádné kroky k vynucení jakéhokoliv zajištění majetku I.CA a nedošlo k
žádné události, která by zakládala právo takové zajištění vynucovat.

14.2 I.CA se zavazuje vyvinout úsilí, které
I.CA dle Dohody zůstala pravdivá a
povinností vyp|ývajÍcÍch pro i.ca
v souvislosti s nimi vzniklých. szr je
strany I.CA nezávisle ověřit a/nebo
potvrzujÍcÍ tvrzené skutečnosti.

lze spravedlivě požadovat, pro to, aby prohlášení
v platnosti po celou dobu až do splnění všech

z Dohody a Dňčích smluv a povinností I.CA
oprávněna v Dohodě prohlašované skutečnosti ze
požádat I.CA, aby zdarma poskytla SZR doklad

15. Závěrečná ustanovení

15.1 Smluvní strany se zavazuji vzájemně respektovat své oprávněné zájmy souvÍsejÍcÍ
s Dohodou a poskytnout si veškerou nutnou součinnost, kterou lze spravedlivě
požadovat k tomu, aby bylo dosaženo účelu Dohody a byl naplněn její předmět,
zejména učinit veškerá právní jednání a jiné úkony k tomu nezbytné.

15.2 Dohoda obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu Smluvních stran o vzájemných
právech a povinnostech upravených Dohodou.

15.3 Právní vztahy výslovně neupravené Dohodou nebo Dílčími smlouvami se řídí
relevantními ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními
předpisy.

15.4 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucujÍcÍ
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.

15.5 Všechny spory, které vzniknou z Dohody nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří
vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu
s ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších
předpisů.

15.6 Právni účinky doručení jakékoli písemnosti doručované v souvislosti s Dohodou nebo
Dňčí smlouvou či na jejich základě nastávají pouze tehdy, je-li tato písemnost
odesňatelem či odesňatelem pověřeným provozovatelem poštovních služeb osobně
předána jejímu adresátovi nebo je-li tato písemnost doručena jejímu adresátovi formou
doporučeného psaní odeslaného prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zvláštní
poštovní licence ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění
pozdějších předpisů, nebo doručena prostřednictvím datové schránky v souladu se
zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Při doručování prostřednictvím osobního
předání nastávají účinky doručení okamžikem písemného potvrzeni adresáta o přijetí
doručované písemnosti. Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném
elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu
a určení jednající osoby ve smyslu § 562 občanského zákoníku. Při doručováni
prostřednictvím doporučeného psaní nastávají účinky doručení okamžikem přijetí
doručované písemnosti adresátem od poštovního doručovatele dle platných poštovních
podmínek uveřejněných na základě zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve
znění pozdějších předpisů. Doporučené psaní adresované Smluvní straně Dohody je
třeba adresovat vždy na adresu Smluvní strany uvedenou v Dohodě. Tato doručovací
adresa Smluvní strany může být změněna pouze písemným oznámením doručeným
druhé Smluvní straně. Pro doručováni jiných poštovních zásilek než pÍsemností platí
toto ustanovení této Dohody obdobně.
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15.7 Dohoda a/nebo Dňčí smlouva může být měněna pouze dohodou Smluvních stran
v písemné formě v podobě dodatků k této Dohodě a/nebo Dňčí smlouvě, přičemž
taková změna Dohody a/nebo Dňčí smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému
v tomto dodatku, a nebude-li takovýto okamžik stanoven, pak změna Dohody a/nebo
Dňčí smlouvy bude účinná ke dni uzavření tohoto dodatku, to vše pokud právní předpisy
nestanoví jinak. Ustanovení tohoto odstavce může být změněno jen písemně.

15.8 Dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží
jeden stejnopis.

15.9 Nedílnou součást Dohody tvoří tyto přňohy:

Příloha č. 1 - rámcová specifikace Plnění
Příloha č, 2 - vzor akceptačního protokolu a výkazu práce

31 -08- 2018
V Praze dne nV Praze e "
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PŘÍLOHA č. 1 - rámcová specifikace Plnění

Služby NCA budou primárně využívat tyto organizace:

- Národní bezpečnostní úřad,
- Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost,
- Úřad pro zahraniční styky a informace,
- Bezpečnostní informační službu,
- Vojenské zpravodajství,
- Policie ČR
- Ministerstvo vnitra České republiky,
- Správa základních registrů.

V cílovém stavu se předpokládá, že služby NCA budou poskytovány i dalším subjektům a entitám
uvedeným v ČI. l odst. 1.2 této Dohody (za splnění podmínek, kdy nebude moci dojít k jakémukoliv
narušení bezpečnosti poskytovaných služeb pro výše uvedené bezpečnostní/zv|áštnÍ složky).
Plnění bude poskytnuto takovým způsobem, aby NCA byla připravena poskytovat služby i
subjektům a entitám dle předchozí věty. Nad rámec výše uvedených organizací, tj. při rozšÍření
poskytování služeb NCA subjektům a entitám uvedeným v ČI. l odst. 1.2 této Dohody platí, že
příslušná Dňči smlouva musí specifikovat konkrétní subjekt, kterému mají být služby NCA
poskytovány, a tato Dňčí smlouva musí být uzavřena po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

DÍ|ČÍ smlouva č. l:

První část plnění se bude týkat vybudováni (dodání) a poskytování zejména níže uvedených
produktů a s tím souvisejÍcÍch služeb (včetně zajištění jejich provozní podpory):

1. Systém ROOtCARSA - základni stavební kámen, kořenová certifikační autorita vydávající
certifikáty podřízeným CA.

2. Systém SubCARSA_FO PO - podřízená CA vydávajÍcÍ koncovým uživatelům kvalifikované
certifikáty pro elektronicÚ podpisy a kvalifikované certifikáty pro elektronické pečetě, která
bude též vydávat kvalifikované certifikáty pro elektronické pečetě TSU serverům řešení
TSA_izol.

3. Řešení TSA izol - řešeni (v maximálním počtu 10 ks) pro poskytování kvalifikovaných
elektronických časových razítek vydávaných kvalifikovaným poskytovatelem SZR na
zařízeních umístěných v izolovaných sítích zvláštních složek (napojených pouze na zdroje
přesného času), a to včetně vytvořeni postupů správy, řízenI a provozu prostředků pro
vydáváni kvalifikovaných elektronických časových razítek.

4. PořízenÍ HW/SW infrastruktury nutné pro NCA a její implementace.

5. Dokumentace (analýza rizik, bezpečností projekt apod.).

6. specifický certifikovaný HW s upraveným firmware pro potřeby CA a max. 10 kusů
certifikovaných QSeaICD HSM modulů pro generováni a uložení khčového páru
kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť' pro vytváření kvalifikované elektronické
pečetě umístěných v izolovaných sítích bezpečnostnÍch/zv|áštních složek (případně i pro
sítě státních úřadů).
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DÍ|ČÍ smlouva č. 2:
zajištěni provozu celého systému NCA (infrastruktury + SW NCA) od data spuštěni ostrého
provozu na produkčním prostředí NCA po dobu 4 let.

DÍ|ČÍ smlouva č. 3:
Vybudování druhého stromu certifikačních autorit pro vydávání certifikátů založených na
kryptografii eliptických křivek (ECC) p384 včetně případné optimalizace infrastruktury, zahájení
prací na podřízené CA vydávající kvalifikované certifikáty pro autentizaci internetových stránek a
vyřešení požadavků na vydávání PSEUDONYM certifikátů.

DHČI smlouva č. 4:
Realizace systému TSA pro vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek budované v
prostředí SZR a realizace řešeni vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku.

DÍIČÍ smlouva č. 5:
Řešení dalších požadavků uživatelů NCA.

PŘÍLOHA č. 2 - vzor akceptačního protokolu a výkazu práce

Cl
vzor a kceptačního

protokolu a výkazu
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