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KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sbv občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") 

s přihlédnutím k § 2371 a násl. občanského zákoníku a k ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů

Město Soběslav 
se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „Kupující")

náměstí Republiky 59/1, 392 01 Soběslav 
Ing. Jindřich Bláha, starosta - statutární zástupce
00252921
CZ00252921
Česká spořitelna, a.s.

a

GORDICspol. s r.o.
se sídlem: 
zastoupená:
IČO: -
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Erbenova 4, 586 01 Jihlava
Ing. Jaromírem Řezáčem, jednatelem a generálním ředitelem
47903783
CZ47903783
Komerční banka

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 9313 
(dále jen „Prodávající")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto smlouvu:

ČI. I
Účel a předmět smlouvy

1. Účelem této smlouvy je efektivní výkon veřejné správy a zajištění agend Ekonomiky 
prostřednictvím produktů systému GORDICGINIS, edice Standard.

2. Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího za podmínek stanovených touto smlouvou 
dodat softwarové produkty blíže specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „softwarové 
produkty"), poskytnout Kupujícímu nevýhradní licenci k užití softwarových produktů a převést 
vlastnické právo k nosičům dat, na kterých budou softwarové produkty zpřístupněny Kupujícímu, 
a závazek Kupujícího softwarové produkty převzít a zaplatit za poskytnutou licenci Prodávajícímu 
odměnu stanovenou podle ČI. V této smlouvy.

ČUI
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu softwarové produkty za podmínek stanovených 
touto smlouvou.
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2. Prodávající poskytuje touto smlouvou Kupujícímu nevýhradní nepřenosnou licenci na jakékoli 
v současnosti známé užití softwarových produktů, a to na dobu trvání majetkových autorských 
práv nebo na dobu specifikovanou v samostatné smlouvě. Územní rozsah licence bude 
neomezený. Odměna za poskytnutí licence je součástí kupní ceny podle ČI. V této smlouvy. 
Licence bude poskytnuta ode dne předání softwarových produktů. Kupující nebude povinen 
licenci využít. Prodávající se zavazuje převést vlastnické právo k nosičům dat, na kterých budou 
softwarové produkty zpřístupněny Kupujícímu.

3. Kupující se zavazuje softwarové produkty převzít a zaplatit za poskytnuté softwarové produkty 
kupní cenu podle ČI. V odst. 1 této smlouvy.

4. Kupující není oprávněn provádět zpětnou analýzu, dekompilaci nebo převod ze strojového kódu 
softwarových produktů.

5. Softwarové produkty jsou určeny pouze pro užití v rámci Kupujícího. Kupující není bez 
výslovného písemného souhlasu Prodávajícího oprávněn softwarové produkty pronajímat třetím 
stranám či k jejich užití poskytovat podlicence.

6. Smluvní strany se zavazují informovat se navzájem o všech skutečnostech, které mají, nebo by 
mohiy mít vliv na plnění této smlouvy.

7. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si nezbytnou součinnost k plnění této smlouvy.

ČI. Ill
Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat softwarové produkty do místa převzetí, tj. do sídla Kupujícího:

2. Softwarové produkty je Prodávající povinen dodat Kupujícímu nejpozději do 31.12.2018 
minimálně však do 120 dnů od dne podpisu této smlouvy, a to na základě předávacího protokolu 
(dodacího listu).

3. Kupující je povinen řádně a včas dodané softwarové produkty od Prodávajícího za podmínek 
stanovených touto smlouvou převzít.

4. Právo k užívání softwarových produktů dodaných Kupujícímu přechází na Kupujícího zaplacením 
kupní ceny Prodávajícímu.

Q GORDIC®

ČI. IV
Akceptační řízení

1. Předání a převzetí předmětu plnění dle této smlouvy, včetně předání a převzetí veškeré 
související dokumentace, probíhá na základě akceptačního řízení.

2. Kupující při předání, nebo nejvýše ve lhůtě patnáct (15) pracovních dní od předání plnění schválí 
plnění Prodávajícího podpisem Kupujícího na protokolu o převzetí, případně písemně oznámí 
Prodávajícímu vady plnění, které brání převzetí. V případě splnění akceptačních kritérií plnění je 
Kupující povinen vyznačit na protokolu o převzetí výrok "převzato". V případě nesplnění 
akceptačních kritérií je Kupující povinen vyznačit na protokolu o převzetí výrok "nepřevzato".

3. V případě nepřevzetí plnění poskytne Kupující Prodávajícímu přiměřenou lhůtu k odstranění vad. 
Do odstranění vad bránících převzetí je plnění považováno za nepřevzaté. Po odstranění vad 
Prodávající předá znovu plnění Kupujícímu a Kupující postupuje obdobné podle odst. 2 a 3 
tohoto článku smlouvy.

4. Pokud Kupující schválí svým podpisem na protokolu o převzetí plnění Prodávajícího s uvedením 
vad, které nebrání převzetí, zavazuje se Prodávající k odstranění těchto vad v přiměřených 
lhůtách stanovených v protokolu o převzetí. Za den převzetí se v takovém případě považuje den 
podpisu protokolu o převzetí Kupujícím.
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5. Rozsah akceptačních kritérií pro jednorázově poskytované servisní služby bude stanoven 
dohodou mezi Kupujícím a Prodávajícím při objednání příslušného plnění.

6. Akceptační kritéria navrhne ke schválení Prodávající. Plnění je způsobilé k převzetí Kupujícím, 
pokud při akceptačních testech v souhrnu nevykazuje více typů vad, než připouští akceptační 
kritéria.

7. Podpisem protokolu o převzetí oběma smluvními stranami je ukončeno akceptační řízení. 
Podpisem protokolu o převzetí a ukončení akceptačního řízení není dotčeno právo Kupujícího 
domáhat se práv z vad plnění.

fy GORDIC*

ČI. V
Kupní cena

1. Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran v této výši:

cena dodávky (softwarové produkty) 598 177,- Kč bez DPH,
125 617,- Kč DPH,
723 794,- Kč včetně DPH,

436 125,- Kč bez DPH,
91 586,- Kč DPH,
527 711,- Kč včetně DPH,

1034 302,- Kč bez DPH,

217 203,- Kč DPH,

1 251 505,- Kč včetně DPH (slovy jeden milion dvě stě 
padesát jeden tisíc pět set pět korun českých).

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonné sazby DPH uvedené v ceně nebudou 
uzavírat písemný dodatek na změnu ceny a DPH bude účtována podle předpisů platných v 
době uskutečnění zdanitelného plnění.

cena implementace

celková cena

ČI. VI
Platební podmínky

1. Kupní cena bude uhrazena na základě 2 faktur - daňových dokladů vystavených Prodávajícím. 
Prodávající vystaví první fakturu na částku 70 % z celkové ceny bezodkladně po uvedení 
předmětu smlouvy do zkušebního provozu. Druhá faktura bude vystavena na zbývající částku 
celkové ceny po uvedení předmětu smlouvy do rutinního provozu (1/2019). Faktura bude mít 
splatnost 14 dnů od dne jejího doručení Kupujícímu.

2. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího ve 
prospěch účtu Prodávajícího, Účet Prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy je správcem daně 
(finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení 
§ 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě, že v době platby tento účet nebude zveřejněn u 
správce daně, zaplatí Kupující cenu na jiný účet Prodávajícího, který bude zveřejněn v souladu s 
§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH.

3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

4. Fakturu, která neobsahuje uvedené náležitosti, nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, je 
Kupující oprávněn vrátit Prodávajícímu. Při nezaplacení takto vystavené a doručené faktury není
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Kupující v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu sjednaná 
lhůta splatnosti.

5. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Kupující uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
Prodávajícím. '

Q GORDIC*

ČI. VII
Kontaktní osoby

1. Kontaktní osobou Prodávajícího je:

ve věcech smluvních: RNDr. Ivan Kugler, e-mail:, 
adresa: Brněnská 22, 586 01 Jihlava

telefon:

ve věcech technických: Jiří Kuzdas, e-mail:,HHHHHHI telefon: adresa:
Brněnská 22, 586 01 Jihlava

2. Kontaktní osoba Kupujícího je:

ve věcech smluvních: Ing. Jindřich Bláha,telefon: 
adresa; náměstí Republiky 59, Soběslav

ve věcech technických. Ing. Radek Bryll, e-mail: 
adresa: náměstí Republiky 59, Soběslav

telefon:

ČI. Vlil
Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k nosiči softwarových produktů přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí 
prostřednictvím podpisu protokolu o předání.

2. Nebezpečí vzniku nahodilé škody na nosiči softwarových produktů přechází na Kupujícího 
okamžikem jeho převzetí prostřednictvím podpisu protokolu o předání.

ČI. IX
Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této 
smlouvy nebo z obecné závazného právního předpisu.

2. Náhrada škody se řídí § 2913 a násl. občanského zákoníku.

ČI.X •
Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu na softwarové produkty záruku za jakost vdelce dvacet čtyři 
(24) měsíců od jejich protokolárního převzetí Kupujícím bez vad a nedodělků. Prodávající se 
zavazuje, že softwarové produkty budou po výše stanovenou dobu způsobilé pro použití ke 
smluvenému účelu a že si zachovají smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

2. Prodávající je povinen v průběhu záruční doby bezplatně odstraňovat závady nejpozději do 20 
pracovních dnů od jejich nahlášení servisnímu středisku Prodávajícího.
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3. Servisní středisko Prodávajícího pro hlášení závad je:

Adresa: Brněnská 22; 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 310 792

e-mail: kms@gordic.cz

4. Prodávající provede o každém servisním zásahu písemný záznam, který předá Kupujícímu a 
nechá si ho od něj potvrdit.

ČI. XI
Prodlení, sankce

1. Jestliže je Kupující v prodlení s plněním povinnosti podle této smlouvy, je Prodávající oprávněn 
vyúčtovat Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. Smluvní pokuta je splatná vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce.

2 V případě, že je Prodávající v prodlení s plněním povinností podle této smlouvy, je Kupující 
oprávněn vyúčtovat a Prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý i 
započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná vždy k poslednímu dni příslušného 
kalendářního měsíce.

ČI. XII
Ochrana informací

1. Žádná smluvní strana není oprávněna jakékoliv informace, které získala od druhé smluvní strany 
v souvislosti s realizací této smlouvy, poskytnout třetím osobám bez výslovného souhlasu druhé 
smluvní strany.

2. Prodávající při plnění předmětu smlouvy může přijít ve výjimečných případech do styku 
s osobními údaji, kterých je Kupující správce a zpracovatel. Pokud se tak stane, nejedná se však 
ze strany Prodávajícího o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení"). Konkrétně se jedná o možnost 
získání nahodilého přístupu k těmto osobním údajům. V tom případě se o všech osobních údajích 
zavazuje zachovávat mlčenlivost. Prodávající se zejména zavazuje:
- nesdělovat nebo nezpřístupňovat třetím stranám osobní údaje bez předchozího souhlasu 
Kupujícího,
- zajistit, aby jeho zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti 
s plněním smlouvy byli zavázáni povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako Kupující,
- zajistit, aby osoby, které se budou podílet na plnění dle Smlouvy, při styku nebo nakládání s 
osobními údaji nepořizovaly kopie osobních údajů bez předchozího písemného souhlasu 
Kupujícího a aby jejich činností nebo opomenutím nedošlo k náhodnému nebo protiprávnímu 
zničení, ztrátě či pozměnění osobních údajů, nebo k jejich neoprávněnému zpřístupnění třetím 
stranám.

3. Ochrana informací se nevztahuje na případy, kdy:
- smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost 

způsobila sama smluvní strana,
- smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před zpřístupněním druhou 

smluvní stranou, a že ji nenabyla protiprávně,
- smluvní strana obdrží od druhé smluvní strany písemný souhlas zpřístupňovat danou 

informaci,
- je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 

oprávněného orgánu
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- jde o plnění získané Kupujícím dle této smlouvy.

4. Za chráněné informace dle tohoto článku se považují rovněž veškeré informace vzájemně 
poskytnuté v ústní nebo v písemné formě, jakož i know-how, jímž se rozumí veškeré poznatky 
obchodní, výrobní, bezpečnostní, technické či ekonomické povahy včetně software, diagnostika, 
dokumentace včetně manuálů související s činností smluvní strany, které mají skutečnou nebo 
alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a 
vztahuje se na ně dle vůle příslušné smluvní strany povinnost mlčenlivosti.

5. Smluvní strany se zavazují nakládat schráněnými informacemi dle tohoto článku jako s 
obchodním tajemstvím a učinit veškerá organizační technická opatření zabraňující jejich zneužití 
či prozrazení.

6. Povinnost mlčenlivosti o chráněných informacích dle tohoto článku trvá i po ukončení účinnosti 
této smlouvy.

ČI. XIII
Platnost a změna smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. .

2. Prodávající výslovné souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy 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. Obsah smlouvy může být měněn jen dohodou smluvních stran, a to vždy jen vzestupně 
číslovanými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými osobami smluvních stran.

ČI. XIV
Závěrečná ustanovení

1. Výběr Prodávajícího byl proveden v souladu s platnými pravidly Kupujícího pro zadávání 
veřejných zakázek.

2. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku s přihlédnutím k příslušným ustanovením autorského zákona.

3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem 

souhlasí, že smlouva je v souladu s jejich svobodnou vůlí a smlouvu nepodepisují v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Specifikace softwarových produktů.

V Jihlavě dne 28. 5. 2018

Za Próďávajícího 
g. Jaromír Řezáč, jednatel

V Soběslavi dne

Za Kupujícího
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Příloha č. 1

Specifikace počtu jednotlivých typů nevýhradních licencí k užití dodaných programových 
produktů

Specifikace počtu jednotlivých licencí

Kod Modul - popis Jednotka, specifikace Množství

1050 Moduly propojeni na externí systémy
1051 IDS Aplikační internetová brána
1051 009 I server - AIB 10% jádra ____ 1
1100 ADM - jádro IS, Základní administrace
1100 302 rozhraní na Insolvenční rejstřík 1
1100 303 rozšíření - rozhraní na ISZR 30% 1
1100 304 rozšíření - řízený schvalovací proces 10% 1
1100 305 rozšíření - dokladová finanční kontrola 10% 1
1100 306 rozšíření - registr plátců DPH 1
1100 323 rozšíření - rozhraní IISSP-STAT (PAP) 10% 1
1110 ADM Základní administrace - edice Standard
1110 009 server - zdr. licence do 40 000 dokumentů 1
1110 101 klient T-ADM 1
1110 310 rozšíření - zveřejňování v ISRS 10% z ceny iádra 1
1110 311 rozšíření - anonymizace 5% z ceny iádra 1

1110 311 rozšíření - šablony pro anonymizaci 5% z ceny jádra 1
11.30 ADE Ekonomická administrace
1130 O

 ! o co server - zdr. licence do 25 000 ek dok /rok 1
1140 ADR Administrace.účetních rozvrhů,
1140 101 kliet T - ADR Adm. účetních rozvrhů 1
1200 GINIS EKO -rozpočet, účetnictví, výkazy
1210 UCR Sumarizačni modul rozp. a účetnictví
1210 004 server - zdr. licence do 195 000 záp./rok 1
1210 101 klienti-UCR 1
1220 BAR Návrh a balancování rozpočtu
1220 003 server - zdr licence do 1 000 záp. pož./rok 1
1220 101 klienti-BAR 1
124.0 ROZ Pořizovač rozpočtových dokladů
1240 001 server - zdr. licence do 1 300 záp./rok 1
1240 101 klient I-ROZ 1
1250 UCT Poňzovač účetních dokladů
1250 003 server - zdr. licence do 13 000 záp./rok 1
1250 101 klient I - UCT 2

1260 INU Interface účetnictví a rozpočtu
1260 004 server - zdr. licence do 65 000 záp./rok 1
1260 101 klient I-INU _ 1
1290 FUG Finanční účtárna
1290 004 server - zdr. licence do 65 000 záp./rok 1
1290 101 klient I - FUC 1
1300 GINIS - EKO -bez/hotovostní platby
1310 BUC Komunikace s bankou
1310 002 server - zdr. licence do 6 000 při kazů/rok 1
1310 101 "klient I - BUC 1
1320 KDF Kniha došlých faktur
1320 002 server - zdr. licence do 6 000 faktur/rok 1
1320 101 klient I - KDF 1
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1330 POU Poukazy
1330 001 server - zdr. licence do 1 200 poukazů/rok 1
1330 101 klienti-POU 1
1340 KOP Kniha odeslaných faktur
1340 001 server - zdr, licence do 1 200 faktur/rok 1
1340 101 klient T-KOF 1
1370 POK Pokladna
1370 002 server - zdr licence do 6 000 dokladů/rok 1
1370 101 klienti-POK 3
1400 GINIS - EKO - závazky a pohledávky
1410 DDP Příjmy
1410 003 server - zdr licence do 12 000 sublektů/rok 1
1410 101 klient I-DDP 1
1440 SML Smlouvy, objednávky
1440 002 server - zdr licence do 250 smluv/rok 1
1440 101 klient I-SML 1
1550 MAJ Majetek (EMA + SKL)
1550 004 server - zdr. licence do 10 000 karet 1
1550 101 klient I - MAJ 1
1600 GINIS - REG - registry a správní agendy
1610 ROB Registr obyvatel
1610 002 server - zdr. licence do 10 000 obyvatel 1
1610 101 klient I-ROB 1
1611 ROV Registr obyvatel - akce, volby
1611 002 server - zdr. licence do 10 000 obyvatel 1
1611 101 klient I-ROV 1
1612 MTK.Matrika
1612 001 server - zdr. licence do 1 000 záp./rok 1
1612 101 klient I - MTK01 1
1612 310 rozšíření - MTK01 o legalizaci a vidimaci 1
1614 PRR Přestupkovó řízení
1614 002 server - zdr. licence do 300 přest./rok 1
1614 101 klient I-PRR 1
1720 POD Podatelna
1720 001 server - zdr. licence do 5 000 dok./rok 1
1720 009 server - ePOD 50% 1
1720 101 klient I-POD 1
1835 001 licence XRG - DSC do 5 000 DZ/rok 1
1840 ZUD Zpracování událostí
1840 002 server - zdr. licence do 1 000 dok./rok 1
1840 101 klient I - ADU Administrace událostí 1
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