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Výtisk číslo:   
Počet listů: 2 
Přílohy:  2 

 

Č.j. Zhotovitele:  GPRA 2018 Č.j. Objednatele:   

Evidenční číslo Zhotovitele:   GPRAP0022ZQS Evidenční číslo Objednatele:  

 
Dodatek č. 3 

ke Smlouvě o převodu práv k užití, implementaci a komplexní podpoře 
počítačového systému GINIS® PUNC 

 
 
Smluvní strany: 
 
Česká republika - Puncovní úřad  
se sídlem: Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 
IČ: 00002542 
zastoupený: Ing. Jana Davídková, předsedkyně úřadu 

 
(dále též „Objednatel“) 

 
a 
 

GORDIC spol. s r.o. 

se sídlem: Erbenova 4, Jihlava, PSČ: 586 01 
IČ: 47903783, DIČ: CZ47903783 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9313  
zastoupený: Ing. Jaromírem Řezáčem, jednatelem 
 
(dále též „Zhotovitel“) 
 
 
se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 (dále jen Dodatku) ke Smlouvě o převodu práv k užití, implementaci a 
komplexní podpoře počítačového systému GINIS® PUNC s označením GPRAP0017BAC ze dne 1. 7. 2009 (dále 
jen "Smlouva"): 

 

 
 

Čl. 1 Předmět dodatku 
 

 
1) Smluvní strany se dohodly na rozšíření počtu softwarových částí počítačového systému GINIS® PUNC. 

Specifikace tohoto rozšíření je uvedena v příloze č. 1 Dodatku. 

2) Celkový počet softwarových částí počítačového systému GINIS® PUNC po rozšíření dle odst. 1) tohoto článku je 
uveden v příloze č. 2 Dodatku a plně nahrazuje přílohu č. 1 Smlouvy.   

3) Na základě rozšíření počtu softwarových částí počítačového systému GINIS® PUNC se mění cena SW 
maintenance; tabulka v příloze č. 5 Smlouvy se mění takto: 

položka SW maintenance % 
celková cena GINIS® PUNC 

v Kč bez DPH 
výše SW maintenance 

v Kč bez DPH 

   

update a upgrade dle písm. a) a b) 15   

telefonická služba Hotline dle písm. e) 2   

    

celkem 17 479 550,00 81 523,50 

 

4) Cena za převod práv k užití softwarových částí rozšíření počítačového systému GINIS® PUNC dle Čl. 1 
Dodatku je 45 000,00 Kč bez DPH. 
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Čl. 2 Další ujednání 
 
1) Smluvní strany se dohodly, že Smlouva ve zněních všech dodatků se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

2) Veškerá obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku byla v tomto Dodatku jasně označena 
prostřednictvím symbolu **. Zhotovitel dále považuje za své obchodní tajemství veškeré rozpady cen a hodinové 
sazby uvedené ve Smlouvě a jejích dodatcích. Takto označené údaje nepodléhají zákonu č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů a zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3) Tento Dodatek je proveden ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních 
stran obdrží po dvou stejnopisech. 

4) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv. 

5) Veškeré další skutečnosti neupravené tímto Dodatkem se řídí platnými ustanoveními Smlouvy. 

6) Nedílnou součástí Dodatku jsou přílohy: 

a. Příloha č. 1: Specifikace softwarových částí rozšíření počítačového systému GINIS® PUNC 

b. Příloha č. 2: Specifikace softwarových částí počítačového systému GINIS® PUNC po rozšíření  

 

 
 
 
 
 
V Jihlavě, dne: V Praze, dne: 

 
 
 
 

………………………………………………… 

 
 
 
 

………………………………………………… 
za Zhotovitele 

Ing. Jaromír Řezáč 
jednatel GORDIC spol. s r.o. 

za Objednatele 
Ing. Jana Davídková 

předsedkyně Puncovního úřadu 

 


