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Číslo Objednatele: OIT/10/2011-3/7

Číslo Zhotovitele: GOVAP0013Z8V

Dodatek č. 6

Ke Smlouvě na dodávku aplikačního programového produktu (systému
elektronické spisové služby GINIS), převod práv k jeho užití na
objednatele, o technické podpoře aplikačních programových produktů
a rozvoji systému č. OIT/10/2011-3 (GORDP003UQ4I)

SMLUVNÍ STRANY:

Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ: 738 22
Zastoupené Bc. Petrem Korčem, primátorem
IČO: 00296643
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
_____________________________________

(dále též „Objednatel“)

a

GORDIC spol. s r.o.
Jihlava, Erbenova 2108/4, PSČ: 586 01
zastoupená Ing. Jaromírem Řezáčem, jednatelem a generálním ředitelem
IČO: 47903783
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9313
_____________________________________

(dále též „Zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 6 (dále jen „Dodatek“) je změna Smlouvy na dodávku aplikačního
programového produktu (systému elektronické spisové služby GINIS®), převod práv k jeho užití
na objednatele, o technické podpoře aplikačních programových produktů a rozvoji systému (č.
smlouvy Objednatele OIT/10/2011-3) ze dne 16.2.2009 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.6.2016,
Dodatku č. 2 ze dne 14.5.2018, Dodatku č. 3 ze dne 14.10.2019, Dodatku č. 4 ze dne 30.6.2020
a Dodatku č. 5 ze dne 18.11.2020 (dále též „Smlouva“), spočívající v rozšíření licencí o licence
Elektronického skartačního řízení (dále jen „ESŘ“) zakoupené na základě tohoto Dodatku a to
takto:

1. Příloha č. 2 Smlouvy se doplňuje o seznam licencí, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto
Dodatku.
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2. V článku 3. Smlouvy se doplňuje bod č. 3.11. v následujícím znění: 

 
3.11. Smluvní strany se dohodly, že celková cena plnění za rozšíření licencí dle tabulky 
Přílohy č. 1 Dodatku č. 6 je tvořena součtem částek za licence a služby a její výše je: 
 

75 900,00 Kč bez DPH 
(tj. sedmdesát pět tisíc devět set korun českých), 

 
91 839,00 Kč s DPH 

(tj. devadesát jedna tisíc osm set třicet devět korun českých). 
 

3. Příloha č. 5 Smlouvy se nahrazuje novým zněním, které tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku. 
V Příloze č. 5 je definována cena inovací, činností, prací a služeb (update a upgrade) dle 
odst. 2.4 Smlouvy. 
 
 

 
 

II. Závěrečná ustanovení 
 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. 

 
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 a Příloha č. 2. 

  
3. Zhotovitel prohlašuje, že cenové kalkulace uvedené v tomto Dodatku, resp. v jeho přílohách 

(Příloha č. 1 Dodatku – Seznam rozšíření licencí, Příloha č. 2 Dodatku – Cena inovací, 
činností, prací a služeb (update a upgrade)), považuje za obchodní tajemství podle § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ostatní informace 
uvedené v tomto Dodatku nepovažuje za informace, které nelze poskytnout při postupu podle 
předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku, což stvrzují 
svými podpisy. 
 

5. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. 
 

6. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 
Objednatel a dva Zhotovitel. 
 

7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.  
Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li 
stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o 
registru smluv. 
Objednatel tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o 
registru smluv). 
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8. Plnění předmětu tohoto Dodatku před účinností tohoto Dodatku se považuje za plnění podle 
tohoto Dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklá se řídí tímto Dodatkem a Smlouvou. 
 

9. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města na své 85. 
schůzi dne 24. 08. 2021.  

 
 
 
 
Za Objednatele 
 
  
Datum: 
Místo:  Frýdek-Místek   
 
 
 
 
 _____________________________________   
Bc. Petr Korč 
primátor 
 
 
 
Za Zhotovitele  
 
Datum:  
Místo:   Jihlava 
 
 
 
 
 _____________________________________  
Ing. Jaromír Řezáč 
jednatel a generální ředitel 
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Příloha č. 1 Dodatku – Seznam rozšíření licencí

Modul - popis
Jednotka,

specifikace
Jedn.cena (ZC)
bez DPH (Kč)

Množství
Celk. cena pro

zákazníka bez DPH
(Kč)

1781 003 server - do 150.000 dok./rok ks

1781 101 klient ESR ks

Služba - popis
Jednotka,

specifikace
Jedn.cena (ZC)
bez DPH (Kč)

Množství
Celk. cena pro

zákazníka bez DPH
(Kč)

1781 722 instalace a administrace hodina / 1 osoba

1781 740 asistence při provozu hodina / 1 osoba

1781 680 konzultace hodina / 1 osoba

Celková cena včetně DPH 91 839,00 Kč

Celková cena bez DPH 75 900,00 Kč

DPH 21% 15 939,00 Kč

Kalkulace na dodávku a převod práv k užití programových produktů GORDIC - ESŘ Elektronické skartační řízení

Kód

Cena za licence bez DPH

Kód

Cena za služby bez DPH



5/6 Dodatek č.6 ke Smlouvě na dodávku aplikačního programového produktu (systému elektronické spisové služby GINIS), převod práv k
jeho užití na objednatele, o technické podpoře aplikačních programových produktů a rozvoji systému č. OIT/10/2011-3

Příloha č. 2 Dodatku –
Cena inovací, činností, prací a služeb (update a upgrade)

Seznam programových modulů systému GINIS - SSL - Cena inovací, činností, prací a služeb (update a upgrade)

Modul - popis
Jednotka,

specifikace
Množství

Jednotková
cena bez
DPH (Kč)

Celk. cena bez
DPH (Kč)

Update cena
bez DPH (Kč)

1051 IDS - Aplikační internetová brána

1051 009 AIB - server ks

1051 104 ISZR - registry ks

1100 ADM - jádro IS

1100 303 rozšíření - rozhraní ISZR ks

1100 319 rozšíření - rozšířená podpora GDPR 10% ks

1110 ADM - jádro IS - Základní administrace

1110 005 server - neomezená ks

1110 101 klient T - ADM ks

1110 111 AKC - klient T ks

1110 312 rozšíření - el.písemnosti, el.podpis ks

1120 ADK - Správa kartotéky ext.subjektů

1120 101 klient T - ADK ks

1120 101 klient T - ADK ks

1140 ADS - Administrace sestav

1140 121 ADS - klient T ks

1700 SSL Spisová služba

1700 304 rozšíření - rozšířený evidenční profil ks

1710 USU - Univerzální spisový uzel

1710 005 server - neomezená ks

1710 101 klient T - USU ks

1710 211 klient T - USU multilicence ks

1710 302 ELK USU klient + Rozšíření TK EPK ks

1720 POD - Podatelna

1720 004 server - do 100000 dok/rok ks

1720 009 server - ePOD ks

1720 101 klient T - POD ks

1720 101 klient T - POD ks

1720 111 klient T - TPD Gen. Pod. deníků ks

1721 POE - Webové rozhraní elektron.podatelny

1721 202 webové rozhraní - POE ks

1722 MAS - Mail automat

1722 101 mail automat - MAS ks

1730 VYP - Výpravna

1730 005 server - neomezená ks

1730 101 klient T - VYP ks

1730 101 klient T - VYP ks

1780 SPI - Spisovna

1780 003 server - do 30000 dok./rok ks

1780 101 klient T - SPI ks

1811 XRG - SSL Spisová služba

1811 009 licence XRG - n reg.řešení ks

1812 XRG - FUC finanční účtárna

1812 001 licence XRG - 1 reg.řešení ks

1827 XRG - AUT03 Autentizační služba

1827 001 XRG AUT03 - 15% autentizační služba ks

1830 XRG - FIL Rozhraní na CzechPoint

1830 002 licence XRG - SSL komfortní ks

1830 201 licence XRG - FIL uživatel ks

1833 XRG - GIN Sdílené služby GINIS

1833 009 licence XRG - n reg.řešení ks

1835 XRG - ISDS Rozhraní na datové schránky

1835 002 licence XRG - DSC 50000 DZ/rok ks

5160 SIRIUS pro GINIS - skenovací linka

5160 100 licence - 1 vstupní port, skenování do TIFF, bez OCR ks

1723 DKS Dokumentový konverzní server

1723 002 konverzní server (15%) ks

1723 302 napojení na validátor (3%) ks

1792 RAK Registr konverzí

1792 003 server do 15600 záznamů/rok ks

1792 101 RAK - klient T ks

1780 Spisovna

1780 009 eSPI server (50%) ks

1700 rozšíření - EML, ZFO konvertor

1700 312 rozšíření - EML, ZFO konvertor (aplikační) (15%) ks

1784 PPO Transakční protokol

1784 003 Server do 150000 dok./rok ks

1784 101 Klient PPO ks

1724 GSL Gordic skenovací linka

1724 003 Server do 50000 písem./rok ks

1724 101 1 vstup GSL ks

5164 100 ABBYY FineReader Engine 11 Professional Runtime License 20,000 PPM ks

Roční podpora SMUA 30%z ceny licence (bez SMUA) je upgrade na novou verzi 60%( ceny závisí od

SMUA ABBYY FineReader Engine 11 Professional Runtime License 20,000 PPM ks

Kód
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1100 Zveřejňování + anonymizace

1100 310 rozšíření zveřejňování (10%) ks

1100 311 Rozšíření anonymizace (5%) ks

1100 rozšíření CRL /OCSP

1100 316 Rozšíření CRL/OCSP (kompletace, ověření) ks

1840 ZUD zpracování událostí

1840 005 Server do 100000 dok./rok ks

1840 101 Klient ADU administrace událostí ks

1011 GFE Grafický editor sestav

1011 101 GFE klient ks

Samostatné licence klientů již provozovaných aplikací

1110 101 ADM klient ks

1110 111 AKC klient ks

1120 101 ADK klient ks

1130 101 ADE klient ks

1140 121 ADS klient ks

1720 101 POD klient ks

1730 101 VYP klient ks

1792 101 klient RAK ks

1710 101 klient USU ks
1100 GINIS ADM - jádro IS

1100 326 rozšíření - vizualizace el.podpisu ks

1761 UDE Úřední deska

1761 201 UDE Prohlížení úřední desky ks

1761 202 UDA Správa úřední desky ks

1841 001 XRG UDE Rozhraní úřední desky 1 registr. řešení ks

18XX XRG pro napojení AUTOCONT IDM

1844 001 XRG ADM Rozhraní základní administrace - Autocont IDM ks

1844 301 XRG ADM rozšíření administrace ISZR - Autocont IDM ks

1781 ESR Elektronické skartační řízení

1781 003 server - do 150.000 dok./rok ks

1781 101 ESR klient ks

Celková cena bez DPH

DPH 21%

Cena celkem za licence (vč. DPH)


