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DODATEK Č. 5 
 

PID: GORDP004ARGE 

 

ke Smlouvě o komplexní podpoře provozu a užití automatizovaného systému pro vedení 
ekonomických agend Města Karlovy Vary, jeho další obnově a rozvoji ze dne 31. 7. 2007 číslo 

GORDP002C5IM (dále jen „Smlouva“) 
 

 

 

 statutární město 

Karlovy Vary 

 

se sídlem Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary  

 IČO: 002 54 657 

 DIČ: CZ00254657 

 Bankovní spojení:  
 číslo účtu:   

 Zástupce: Petr Vaňkát, vedoucí odboru IT MM Karlovy Vary  
 Telefon:  

   

   

  - dále označovaný též jako „Objednatel“- 

 

 

a 

 

 

 GORDIC spol. s r.o. se sídlem v Jihlavě, Erbenova 2108/4, PSČ: 586 01, zapsaná ve 
vložce č. 9313 oddílu C obchodního rejstříku vedeného Krajským 
soudem v Brně 

 IČO: 479 03 783 

 DIČ: CZ47903783 

 Bankovní spojení:  
 Číslo účtu:  
 Zástupce: Ing. Jaromír Řezáč, jednatel  
 Telefon: 

   

   

  - dále označovaný též jako „Zhotovitel“- 

 

 

(Objednatel a Zhotovitel označováni společně dále též jako „Smluvní strany“) 
 

 

 

A. 

 
1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření Systému o klienty, multilicenci a rozšíření KDF, 

klienty POU, a licenci XRG GIN a XRG DDP. 

 

2. Tímto dodatkem se mění bod 5.2. Smlouvy takto: 

  5.2 Udržovací poplatek produktů GINIS je za kalendářní rok 2022 a další léta 

 

(slovy: ) 

a DPH v zákonné výši 
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a je kalkulován ve výši 15% z pořizovací ceny Objednatelem užívaných programových 
produktů. Zaplacením Udržovacího poplatku produktů GINIS vzniká objednateli právo na 
bezplatné čerpání výkonů a služeb specifikovaných v odstavci 4.2 Smlouvy v příslušném 
období. 

 V případě rozšíření Systému o další produkty Gordic nebo v případě rozšíření počtu licencí 
k užití již dodaných produktů GINIS se Udržovací poplatek produktů GINIS navýší o 15% 

z prodejní ceny nových licencí uvedené v Ceníku. Navýšení Udržovacího poplatku 

produktů GINIS se provede od následujícího kalendářního roku po roce, ve kterém bylo 
rozšíření provedeno. 

 

 

B. 

 
1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 5 shora uvedené Smlouvy o komplexní podpoře 

provozu dohodly na doplnění a změně následujících ustanovení Smlouvy o komplexní 
podpoře provozu: 
 

1.1 Změna čl. 7. odst. 7.2. předmětné Smlouvy o komplexní podpoře provozu 

spočívající v doplnění způsobu zasílání faktur zhotovitelem objednateli, a to: 
v elektronické podobě na e-mailovou adresu podatelny objednatele – 

 

 

1.2  Změna čl. 10. odst. 10.8. předmětné Smlouvy o podpoře provozu spočívající 
ve změně Přílohy č. 1 „Specifikace produktů“ Smlouvy tak, že se tato Příloha č. 
1 nahrazuje novým zněním, které tvoří Přílohu č. 1 „Specifikace produktů“ 
tohoto dodatku.  

 

 

 

C. 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou výslovně dotčena 

tímto dodatkem, zůstávají beze změny. 
 

2. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku na veřejně 
přístupných webových stránkách a v registru smluv, kromě částí, které podléhají 
obchodnímu tajemství. Smluvní strany prohlašují, že veškeré přílohy Smlouvy a přílohy 
všech dodatků Smlouvy považují za obchodní tajemství. 

 

3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po dvou. 

Toto ustanovení neplatí v případě, že bude dodatek podepsán elektronickým způsobem. 
 

4. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu druhou smluvní stranou a 

účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zveřejnění zajistí Objednatel. 

 

5. 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. 

 

6. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této 
smlouvě byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými 
právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či 
odsouhlasení, které jsou obligatorní pro oblast tohoto právního jednání. 
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7. Podpisem této smlouvy, osoba oprávněná za Zhotovitele tuto smlouvu podepsat, jako 

subjekt údajů potvrzuje, že Objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a 
poučovací  povinnost ve smyslu ust. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se 
zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu 

údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba oprávněná 
za Zhotovitele podepsat tuto smlouvu, podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním 
osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a osoba 
oprávněná za Zhotovitele tuto smlouvu podepsat jej může kdykoliv zcela nebo z části 
odvolat. V případě odvolání souhlasu osobou oprávněnou za Zhotovitele tuto smlouvu 

podepsat, Objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude 
zpracovávat pouze osobní údaje poskytnuté osobou oprávněnou za Zhotovitele tuto 

smlouvu podepsat, pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje její souhlas. 
 

8. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek 
přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých 
údajů z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svým nebo svého 
oprávněného zástupce. 

 
 

Seznam příloh: 
 

Příloha č. 1  Specifikace produktů 

 

 

V Karlových Varech, dne ……………. V Jihlavě, dne ……………. 
 

 

 

 

 

……………………….…. 
Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 

Petr Vaňkát  
vedoucí odboru IT MM Karlovy Vary 

 

 

 

 

Ing. Jaromír Řezáč 

jednatel  
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Příloha č. 1 Specifikace produktů 

 

 

 

 

 

 

 

Kód Modul - popis
Jednotka, 
specifikace

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

Celk.cena bez 
DPH (Kč)

Sleva 
(%)

Celk. cena po 
slevě bez DPH 

(Kč)
1100 GINIS Společné vlastnosti systému, 
1100 302 rozšíření - insolvenční rejstřík
1100 303 rozšíření rozhr. ISZR
1100 305 rozšíření registr plátců DPH
1110

1110 005 server - zdr. licence neomezená

1110 101 klient T - ADM

1130 ADM ADE Ekonomická administrace

1130 005 server - zdr. licence neomezená

1130 101 klient T - ADE

1140 ADM ADR Administrace účetních rozvrhů;
1140 101 klient T - ADR adm. účetních rozvrhů
1140 111 klient T - ADP adm. předkontací
1140 121 klient T - ADS adm. sestav

1200 EKO Účetnictví
1210

1210 005 server - zdr. licence neomezená

1210 101 klient T - UCR multilicence do 50

1210 305 rozšíření rozklikávací rozpočet
1250

1250 005 server - zdr. licence neomezená

1250 101 klient T - UCT

1260

1260 005 server - zdr. licence neomezená

1260 101 klient T - INU

1300 EKO Banka

1310

1310 005 server - zdr. licence neomezená

1310 101 klient T - BUC multilicence do 50

1310 101 klient T - BUC  

1310 301 rozšíření - platební karty
1310 302 rozšíření bankovního rozhraní

1320 GINIS Kniha došlých faktur
1320

1320 005 server - zdr. licence neomezená

1320 101 klient T - KDF

1320 302 rozšíření - e-fakturace
1320 101 klient - KDF multilicence do 40 klientů
1320 306 rozšíření - hromadná úprava
1330

1330 005 server - zdr. licence neomezená

1330 101 klient T - POU

1340 GINIS Kniha odeslaných faktur

1340

1340 005 server - zdr. licence neomezená

1340 101 klient T - KOF

1370 GINIS Pokladna

1370

1370 005 server - zdr. licence neomezená

1370 101 klient T - POK

KDF Kniha došlých faktur

POU Poukazy

KOF Kniha odeslaných faktur

POK Pokladna

Specifikace programových modulů IS

ADM Základní administrace

UCR Sumarizační modul rozp. a účetnictví

UCT Pořizovač účetních dokladů

INU Interface účetnictví a rozpočtu

BUC Komunikace s bankou
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1200 EKO Rozpočet
1220

1220 005 server - zdr. licence neomezená

1220 101 klient T - BAR

1221

1221 005 server - zdr. licence neomezená

1221 101 klient T - ADA

1240

1240 005 server - zdr. licence neomezená

1240 101 klient T - ROZ

1440 GINIS Smlouvy a objednávky

1440

1440 005 server - zdr. licence neomezená

1440 101 klient T - SML multilicence do 100

1400 EKO Daně a poplatky
1410

1410 005 server - zdr. licence neomezená

1410 101 klient T - DDP

1411

1411 005 server - zdr. licence neomezená

1411 101 klient T - VHP

1412 PSI Evidence poplatků ze psa
1412 101 klient T - PSI

1290

1290 005 server - zdr. licence neomezená

1290 101 klient T - FUC

1500 EKO Majetek

1550

1550 005 server - zdr. licence neomezená

1550 101 klient T - MAJ

1551

1551 005 server - zdr. licence neomezená

1551 101 klient T -INM

80

80 201 1 IČ + všechny typy CSÚIS + další PC
1650

1650 001 server - zdr. licence

1650 111 klient T - REN 02

1724 GSL - Skenovací linka GORDIC
1724 003 server - zdr. licence

í1724 101 instalace - GSL (1 vstup)

1820 XRG SML Smlouvy

1820 001 1 registrované řešení
1833 XRG GIN Sdílené služby GINIS
1833 001 1 registrované řešení

1840

1840 004 server- zdr. Licence

1840 101 klient T - ADU 

1211

1211 798 náklady GLOUD měsíc
1211 723 správa GLOUD měsíc

1813

1813 001 1 registrované řešení

Celková cena bez DPH

DPH 21%Celková cena za d
užití programový

XRG DDP Příjmy a pohledávky

MAJ Majetek (EMA + SKL)

INM Inventarizace majetku

PED - Podání elektronických dat

REN - Registr nemovitostí

ZUD Zpracování události 

UCR Rozklikávací rozpočet v GLOUDU

ADA Plán akcí

ROZ Pořizovač rozpočtových dokladů

SML Smlouvy, objednávky

DDP Příjmy (daně a poplatky)

VHP Výherní hrací přístroje

FUC Finanční účtárna

BAR Návrh balancování rozpočtu


