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Ing. Jana Báčová, CIA
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Česká národní banka

Vážená paní Báčová,
na základě našich znalostí získaných při provedení „Rychlého posouzení stavu implementace GDPR“ ve Vaší společnosti a našich zkušeností nabytých při
realizaci řady obdobných projektů v ČR i v zahraničí, předkládáme k Vašemu posouzení naši nabídku na podporu Implementační fáze projektu GDPR.
Naším hlavním cílem bude připravit Vaši společnost tak, aby byla schopna zahájit nejen prioritní implementační kroky, tj. realizovat veškerá nápravná opaření s
cílem dosažení souladu s nařízením GDPR, ale zároveň i minimalizovat náklady s tímto související.
Náš tým odborníků disponuje zkušenostmi s realizací obdobných projektů a svým kompetenčním záběrem pokrývá všechny aspekty GDPR (právní,
compliance, bezpečnostní, business i IT pohled).
Plánujeme také zapojení vašich vybraných zaměstnanců do projektového týmu, aby mohli těžit z kompetencí a know-how, které KPMG do tohoto projektu
přináší.
Zároveň v rámci splnění požadavků GDPR uvádíme další aktivity (volitelné), se kterými Vám můžeme taktéž pomoci a podpořit tak úspěšné dosažení
definovaných cílů projektu.
Věříme, že díky všem výše uvedeným kompetitivním předpokladům Vám pomůžeme vyřešit problematiku GDPR velmi efektivně.
S pozdravem
Martin Hladík
Ředitel, Technology
Tuto nabídku vytvořila společnost KPMG Česká republika, s.r.o., člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG
International“), švýcarské organizační jednotce.
Tato nabídka je dále podmíněna kladným výsledkem procesu akceptace klienta a zakázky. KPMG International neposkytuje žádné služby klientům. Žádná členská společnost
není oprávněná zavazovat KPMG International nebo jinou členskou společnost vůči třetím stranám, stejně tak KPMG International není oprávněná zavazovat jakoukoli členskou
firmu.
Tato nabídka je předmětem dalšího jednání a uzavření oboustranné písemné konkrétní dohody s podpisy na téže listině („dohody“). Jakékoliv změny návrhu nabídky
nebo dohody budou smluvní strany považovat za nový návrh. Smluvní strany vylučují použití § 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění. Dále smluvní strany vylučují možnost konkludentního uzavření dohody.
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Identifikace uchazeče
Obchodní jméno

KPMG Česká republika, s.r.o.

Adresa

Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

IČO

00553115

DIČ

CZ699001996

Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s., 2518612/0800

Statutární orgán

Petr Bučík, jednatel
Radek Halíček, jednatel
Petr Škoda, jednatel
Každý jednatel zastupuje společnost samostatně

Kontaktní osoba

Eva Bláhová
Senior Manager
KPMG Česká republika
eblahova@kpmg.cz
+420 731 428 389
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Struktura naší nabídky
Porozuměli jsme, že vaše společnost hledá strategického partnera, který jí pomůže komplexním způsobem uchopit jednotlivá opatření
související s implementací GDPR a dodržet všechny zákonné požadavky v souladu s pravidly v této oblasti a celkově zlepšit oblast ochrany
osobních údajů.
KPMG je připravena využít své rozsáhlé znalosti dané problematiky, přinést odpovědi a řešení na otázky související s nastavením
řízení a organizací projektu a konceptuálními návrhy dílčích GDPR řešení tak, aby bylo zajištění konzistentního přístupu s minimalizací
dopadů na Vaši společnost z hlediska potřebných kapacit a s tímto souvisejících nákladů. Zároveň můžeme společně uvažovat o této
regulaci jako o nástroji některých obchodních příležitostí či možnosti zlepšit vaši bezpečnost v oblasti informačních technologií.
Z tohoto důvodu jsme připravili tuto nabídku služeb.
Proč je KPMG správným partnerem
v oblasti implementace GDPR?
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Proč jsme správný partner v
oblasti implementace GDPR v
bankovním sektoru ?

Pět dobrých důvodů, proč si vybrat KPMG
1

Jaké máme zkušeností s
regulatorními projekty?

KPMG má rozsáhlé zkušenosti a prověřenou metodiku pro implementaci regulací. KPMG
pomáhalo mnoha společnostem implementovat různé regulatorní požadavky, včetně GDPR (viz
sekce Reference níže). Pravidelně radíme klientům v otázkách ochrany osobních údajů a kybernetické
bezpečnosti

2

Jak zajistíme propojení legislativy,
businessu a IT?

KPMG Česká republika sdružuje odborníky s různými specializacemi a zkušenostmi potřebnými
pro tento typ projektu – právní, compliance, řízení rizik, projektové řízení, IT Governance, Data
Inteligence, IT bezpečnostnost. Díky velké diverzitě schopností dokážeme jednotně pokrýt celý
proces od právní analýzy, přes analýzu procesů, až po řízení kvality implementačního projektu.

Jaké kompetence máme v oblasti
osobních údajů a jejich ochrany?

Máme aktuální vhled do procesu implementace GDPR regulace. Spolu se zahraničními KPMG
kancelářemi jsme vyvinuli „KPMG Data Protection Framework“. KPMG pravidelně radí klientům v
oblasti ochrany osobních údajů a informační bezpečnosti. Problematiku GDPR aktivně
prezentujeme na seminářích a školíme. Rovněž ovládáme problematiku informační bezpečnosti, řízení
přístupu k datům a disponujeme relevantními profesními certifikacemi.
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Jakou můžeme nabídnout přidanou
hodnotu?

Nezačínáme od nuly. Máme k dispozici materiály, které byly vypracované speciálně pro regulatoriku
GDPR. Jedná se například o checklisty pro sledování naplnění požadavků GDPR nebo referenční
modely procesů, které po organizacích zpracovávajících osobní údaje GDPR požaduje. Díky našim
zkušenostem v oblasti problematiky ochrany osobních údajů, znalostem regulace GDPR a těmto
nástrojům se budeme schopni rychle zorientovat ve Vaší situaci a pomoci Vám najít
nejvhodnější řešení.
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Jak se umíme přizpůsobit prostředí
Vaší společnosti?

Náš přístup k implementaci regulací je velmi flexibilní. Můžeme provést projekt podle naší
standardní metodiky, či postup přizpůsobit již provedeným analýzám. Výstupy můžeme přizpůsobit
Vašim požadavkům.
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A jeden navíc pro banku
Klientům nabízíme pravidelné informace o dění ve finančním
sektoru, včetně novinek v evropské regulaci. Komentujeme dění v
odvětví pro přední česká i zahraniční média.

Tým

150 expertů

KPMG Česká
republika pracuje

Každoročně pořádáme mezinárodní konferenci věnovanou
aktuálním otázkám bankovnictví a pojišťovnictví, na které
vystupují inspirativní řečníci z domova i zahraničí.
Přístup na ni mají výhradně naši klienti.

pro více než

100

finančních
institucí.

Vydáváme
— Magazín KPMG Frontiers in Finance
— Finance Briefing
— Žebříček Fintech 100
— Monthly Regulatory Update
— IFRS monitoring
— Daňové a právní aktuality
— 100 nejlepších zákaznických zkušeností v Česku
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Nabídka služeb

Předmět nabídky
Předmětem této nabídky je podpora implementace projektu GDPR ve společnosti ČNB v rozsahu, odpovídajícím poptávce:
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KPMG Team

KPMG tým
Náš tým specialistů má mnoho zkušeností s implementací regulací. Nabízení členové týmu budou zodpovědní za kvalitu dodaných výstupů
a budou řídit práci dalších konzultantů. Jednotlivé týmy pak budou doplněny zástupci klienta, kteří budou během projektu poskytovat
součinnost.
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Cenová nabídka

Cenová Nabídka
Níže uvedená cenová nabídka je na bázi T&M s ohledem na skutečnost, že přesné čerpání kapacity týmu bude přizpůsobeno
reálným potřebám projektu. Fakturace bude probíhat na základě schváleného výkazu práce pověřeným zástupcem klienta.
Plnění
Název aktivity
Aanalýza dopadů
Posouzení stávajících interních dokumentů ČNB s ohledem na plnění
požadavků GDPR
Vypracování nových interních dokumentů ČNB s ohledem na plnění požadavků
GDPR
Vzorové dokumenty (šablony) s ohledem na požadavky GDPR
Celková cena za plnění (bez volitelných plnění)
Pravidla pro organizační a technická opatření ve věci ochrany osobních údajů
(volitelné plnění)
Workshop k problematice IT systémů
(volitelné plněné)
Celková cena za plnění (včetně volitelných plnění)
*) Cena za člověkoden (MD) je stanovena ve výši

Reference

Cena KPMG*

1 510 000,- CZK

CZK bez DPH.
Vzhledem k pokračování spolupráce v rámci
projektu GDPR, byla aplikována mimořádná
sleva ve výši 30% na jeden člověkoden.

Ceny jsou stanovené bez DPH a předpokládají místo výkonu prací KPMG týmu na ústředí ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1.
Výše uvedená nabídka „Podpora implementace ve společnosti ČNB“ je platná do 8.3.2018.
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Zkušenosti KPMG
v oblasti GDPR

Zkušenosti KPMG
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Děkujeme Vám
za čas, který jste věnovali přečtení této nabídky.

Eva Bláhová
Senior Manager
Contact:
T +420 222 123 632
M +420 731 428 389
eblahova@kpmg.cz
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