
 
 
 
 

 

VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ 
DLE RÁMCOVÉ SMLOUVY 

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 

 
ČÍSLO VÝZVY 1/2016 

 

Česká republika – Ministerstvo zemědělství, IČ: 000 20 478, se sídlem Praha, Těšnov 17, PSČ 110 00, 
jako objednatel dle Rámcové smlouvy ze dne 02. 09. 2016, č. Smlouvy S2016-0176, číslo v DMS 726-
2016-13001 (dále jen „Rámcová smlouva“),  

tímto vyzývá poskytovatele, 

Ondřej Holas, IČ: 63095831, se sídlem XXX, 

k poskytnutí plnění a k písemnému potvrzení této výzvy. 

Prováděcí smlouva na konkrétní plnění se uzavírá na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění, 
jež je návrhem na uzavření prováděcí smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy poskytovatelem, 
jež je přijetím návrhu prováděcí smlouvy. Tato výzva představuje po podpisu oběma stranami 
 

prováděcí smlouvu. 
 

Práva a povinnosti stran se řídí Rámcovou smlouvou a touto prováděcí smlouvou. 

 

Příkazce: Česká republika – Ministerstvo 
zemědělství 

 

 
„Služby spočívají ve výkonu role specialisty na 
kybernetickou bezpečnost a související činnosti“ 

Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 
– Nové Město 

 

Zastoupený: Davidem Šetinou, ředitelem 
odboru informačních a 
komunikačních technologií   

 

IČ: 000 20 478  
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1. Specifikace předmětu požadovaného plnění 

Předmětem požadovaného plnění je: 
 

- Vyhledávání a technický rozbor bezpečnostních slabin, zejména šetření, debugging 

a konkrétní technické návrhy náprav; 

- Podpora provozu a rozvoje infrastrukturního prostředí kybernetické bezpečnosti, nastavování 

bezpečnostních prvků, návrh rozvoje sítě a prvků v bezpečnostním prostředí; 

- Supervize, kontrola a nezávislé vysoce kvalifikované speciální bezpečnostní testování 

infrastruktury, informačních systémů apod.; 

- Posuzování konkrétních technologií a systémů na MZe: Windows (např. Exchange, AD, MS 

SQL, SharePoint, aj.), Linux, Oracle, síťové technologie Cisco a HP, load balancer, FW, 

Netflow, PKI a další. 
 

Objednatel poptává služby specialisty na kybernetickou bezpečnost dle Rámcové smlouvy. 
 
Předmětem plnění je i konzultace se zadavatelem.  
 

2. Předpokládaný počet hodin 

Předpokládaný počet hodin potřebných na straně poskytovatele k poskytnutí poptávaných služeb 
činí v září až listopadu 2016: 880 hodin. 

3. Termín a místo plnění 

Služby v rozsahu dle této výzvy budou poskytovány v průběhu měsíců září až listopad 2016.  

Místem plnění je místo plnění dle čl. 3 Rámcové smlouvy. 

4. Další požadavky objednatele na předmět plnění 

Objednatel požaduje poskytnutí předmětu plnění v průběhu měsíců září až listopad 2016, tj. do 
30. 11. 2016.  

5. Termín pro potvrzení výzvy 

Do 3 dnů od vyhotovení této výzvy. 
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Vyhotoveno ve dvou stejnopisech. Každá ze stran obdrží po jednom stejnopisu. 
 
V Praze dne 7. 9. 2016 
 

 
 
 
 

_______________________________ 
Česká republika – Ministerstvo zemědělství 

David Šetina 
ředitel odboru informačních a komunikačních 

technologií 

 
 
 
 

_______________________________ 
Ondřej Holas 

 

 


