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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jeho implementaci a technické podpoře 

 

Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 

zastoupená:     Ing. Karlem Řehkou, ředitelem  
se sídlem:     Brno - Žabovřesky, Mučednická 1125/31, PSČ 616 00 

IČO:      05800226 

plátce DPH:    NE 

bankovní spojení (číslo účtu):   Česká národní banka, č. ú.: 3031881/0710 

telefon:    +420 541 110 777 

e-mail:      posta@nukib.cz   

(dále jen „objednatel“) 
 

 

a 

 

GORDIC spol. s r. o. 

zastoupená:     jednatelem a generálním ředitelem 

se sídlem:    Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava 

IČO:      47903783 

DIČ:      CZ47903783 

plátce DPH:    ANO 

zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 9313 

bankovní spojení (číslo účtu):  21409681/0100 

telefon:     567 217 921 

e-mail:     gordic@gordic.cz     

 (dále jen „poskytovatel“ nebo společně též jako „strany dodatku“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jeho 
implementaci a technické podpoře jednotného informačního systému, konkrétně ekonomického 
systému GINIS EKO a spisového systému GINIS SSL, uzavřené dne 9. 11. 2020, č.j. 4569/2020-NÚKIB-

E/210 (dále jen „smlouva o dílo“) na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
„Vývoj, dodávka a technická podpora jednotného informačního systému pro Národní úřad pro 
kybernetickou a informační bezpečnost“, sp. zn. NÚKIBVZ2019001 (dále jen „veřejná zakázka“), 

a to za účelem úpravy vztahů mezi objednatelem a poskytovatelem (dále jen „dodatek“).  

 

I. 

Úvodní ustanovení, účel uzavření dodatku 

1. Objednatel uzavřel dne 9. 11. 2020 s poskytovatelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem 

je zejména vytvoření a dodání řešení v rámci jednotného informačního systému, 
sestávajícího z ekonomické části systému GINIS EKO a spisové části systému GINIS SSL, 

včetně jeho nasazení do ověřovacího a produktivního provozu a zajištění jeho souladu 
s platnou legislativou formou rozvoje, to vše v souladu s požadavky objednatele 
definovanými smlouvou o dílo uzavřenou v rámci této veřejné zakázky, a dále pak 
úprava podmínek pro zajištění oprávnění objednatele k užití a rozvoji informačního 
systému. V rámci této veřejné zakázky byla mezi objednatelem a poskytovatelem 
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uzavřena dne 10. 11. 2020 rovněž Licenční smlouva a Smlouva o mlčenlivosti a ochraně 
důvěrných informací (NDA). 

2. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je mimo jiné i příloha č. 5 – Harmonogram plnění. 

3. Vzhledem k tomu, že z objektivních důvodů vzniklých na straně objednatele není možné 
převzít část díla – spisový systém GINIS SSL – v čase stanoveném v harmonogramu 

pro spisovou část jednotného informačního systému, dohodly se strany dodatku 
na prodloužení některých lhůt uvedených v příloze č. 5 – Harmonogram plnění ke smlouvě 
o dílo, konkrétně v části týkající se harmonogramu plnění spisové části jednotného 
informačního systému. 

4. Účelem tohoto dodatku je oddálit předání předmětného plnění od poskytovatele až do 
doby, kdy bude mít objednatel řádně dokončenou a zprovozněnou IT infrastrukturu, do níž 

má být spisový systém GINIS SSL nasazen a provozován. 

 

II.  

Předmět dodatku 

1. Strany dodatku se dohodly tak, že stávající přílohu č. 5 – Harmonogram plnění ke smlouvě 
o dílo v celém rozsahu ruší a nahrazují novou přílohou č. 5 – Harmonogram plnění. 

2. Příloha č. 5 – Harmonogram plnění ke smlouvě o dílo ve znění upraveném tímto dodatkem 
je přílohou tohoto dodatku. 

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, včetně veškerých jejích příloh, zůstávají nezměněna. 

4. Pro odstranění pochybností strany dodatku uvádějí, že ustanovení Licenční smlouvy 
a Smlouvy o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací (NDA) zůstávají tímto 
dodatkem nedotčena. 

 

III. 

Závěrečná ujednání 

1. Při výkladu těchto ustanovení dodatku je nutné přihlížet zároveň k ostatním ustanovením 

smlouvy o dílo, ustanovením Licenční smlouvy a Smlouvy o mlčenlivosti a ochraně 
důvěrných informací (NDA), popřípadě dalším ujednáním ve smlouvách či jejich dodatcích 

uzavřených v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo po jeho ukončení.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami dodatku a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 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, a uzavírá se na dobu určitou, a to do uplynutí doby, 

na níž je uzavřena smlouva o dílo. Poskytovatel tímto bere na vědomí a souhlasí 
s uveřejněním dodatku ke smlouvě o dílo v registru smluv v souladu se jmenovaným 
zákonem, jsou-li podle tohoto zákona strany dodatku povinny dodatek uveřejnit. 

3. Strany dodatku prohlašují, že si dodatek přečetly, že je sepsán srozumitelně a určitě dle 
jejich pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek. Právní jednání stran dodatku v tomto dodatku svým obsahem 
a účelem odpovídá dobrým mravům a právním předpisům. Na důkaz toho připojují strany 

dodatku své podpisy. 
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4. Dodatek je vyhotoven elektronicky. 

 

  

Příloha dodatku: Příloha č. 5 – Harmonogram plnění (ke smlouvě o dílo) 
 

 

 

Jméno: Ing. Karel Řehka 

Titul: ředitel Úřadu  Titul:  jednatel a generální ředitel 

Národní úřad pro kybernetickou  
a informační bezpečnost 

  GORDIC spol. s r. o.        

/objednatel/      /poskytovatel/ 

 


