Příloha č. 3 k č.j.: MV-152399-7/VZ-2014
Počet listů: 2

Specifikace Části 3 Proškolení na špionážní techniku
v rámci veřejné zakázky „ Školení v oblasti IT pro forenzní zkoumání “
/projekt „ Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských zdrojů “ (ERP),
reg. č. CZ.1.04/4.1.00/A3.00005/
Název kurzu

Obecná specifikace kurzu

Požadavky na průběh kurzu

Proškolení na špionážní techniku
Kurz seznámí proškolené osoby s metodami, a
postupy instalace špionážní techniky a softwaru
(praktické ukázky použití a práce se špionážní
technikou). Stejně tak bude součástí jeho
osnovy metodika, která se týká ochrany vozidla
před odposlechem, ochrany před sledováním
osoby, ochrany počítače, ochrany mobilního
telefonu, případně i další problematika z oblasti
špionážní techniky.
• uchazeč zajistí výuku kurzu lektorem,
který splňuje kvalifikací dle požadavků
zadavatele v ZD pro výuku kurzu,
• uchazeč zajistí a dodá učební materiály
v následující podobě:
v českém jazyce,
v tištěné podobě jako oficiálně
dostupnou odbornou literaturu nebo
jako výukový materiál připravený
uchazečem
(popř. lektorem), v
rozsahu
a
kvalitě
odpovídající
osnově kurzu,
opatřené publicitou dle metodiky OP
LZZ
(dostupné
na
http://www.esfcr.cz/0713/oplzz/publicita-op-lzz),
• uchazeč dodá zadavateli zadavateli v
elektronické i tištěné podobě do 5ti
pracovních dnů po ukončení kurzu
originály následujících dokumentů:
Prezenční listinu,
Evaluační dotazníky,
Evaluační zprávu,
Seznam
úspěšných
absolventů
kurzu,
• uchazeč vydá proškoleným osobám do
5ti pracovních dnů od ukončení kurzu
Certifikát o absolvování kurzu při splnění
podmínky minimálně 85% účasti na
kurzu, tato podmínka bude podložena
Prezenční
listinou
a
Seznamem
úspěšných absolventů kurzu,
• veškeré výstupy dodané uchazečem
budou obsahovat minimum publicity dle
pravidel
OP
LZZ
(dostupné
na
http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/publicita-
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•
Požadovaná součást kurzu

Požadovaný počet proškolených osob

Požadovaná délka kurzu ve dnech

Požadovaný jazyk výuky
Požadované místo výuky

op-lzz).
uchazeč zajistí v ceně kurzu účastníkům
občerstvení na každý den konání kurzu v
následující podobě:
oběd na každý den konání kurzu,
nápoje (voda, čaj, káva) během
přestávek kurzu.

8
1 za následujících podmínek:
délka kurzu od 08:00 do 16:00 h (čas
ukončení kurzu může být upraven dle
potřeb lektora ve vztahu k probrané
osnově),
se zahrnutím krátkých přestávek na
oddech mezi jednotlivými částmi kurzu
ve dni konání kurzu,
se zahrnutím přestávky na oběd v délce
cca 30 – 40 minut ve dni konání kurzu.
čeština
Praha, učebna zajištěná uchazečem a vybavená
hardwarovým
a
softwarovým
zázemím
potřebným
pro
konání kurzu, tedy
dle
specializace kurzu.
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