
 

 

Rada města Milevska 

 

podklad pro schůzi rady č. 05 dne 17.02.2020 OKU052002R 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. GORDP0042OF0 (SML 0161/2012) o komplexní 

podpoře provozu a užití systému GINIS® ve městě Milevsko,  

jeho další obnově a rozvoji 

  
 

Zpracovatel: Marek Hradil, 11.02.2020     …………………………. 

Důvodová zpráva 

předkládáme Radě města Milevska návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě č. GORDP0042OF0 (SML 

0161/2012 byla schválená RMM usnesením č. 257/12 ze dne 20.06.2012) o komplexní 

podpoře provozu a užití systému GINIS® ve městě Milevsko, jeho další obnově a rozvoji. 

Dodatek je předkládán z důvodu nově pořízené multilicence modulu Elektronická 

podpisová kniha a dále rozšíření licencí na modul Smlouvy. Dále pak po revizi aktuálně 

využívaných licencí a narovnání stavu. Obojí se promítne do výše ročního udržovacího 

poplatku, který činí 17 % z pořizovací ceny všech modulů (po slevách). Dodatek dále 

reaguje na Evropské nařízení 2016/679 (GDPR) a řeší provozní technické záležitosti a 

aktualizaci oprávněných osob ze strany objednatele a zhotovitele včetně kontaktních 

údajů. 

Nově se doplňuje článek 11. Bezpečnost informací. Zde jsou uvedeny konkrétní požadavky, 

které je zhotovil povinný dodržovat pro zajištění kybernetické bezpečnosti.  

Dále je dodatek nově doplněn o článek 12. Ochrana a zpracování osobních údajů v souvislosti 

s Evropským nařízením 2016/679 (GDPR). Na základě tohoto článku se Zhotovitel vyvaruje 

toho, aby jakkoli přišel do styku s osobními údaji, kterých je Objednatel správce. Zhotovitel 

se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech údajích, se kterými přijde do styku v souvislosti s 

plněním dle smlouvy. 

Dosavadní článek 11 Smlouvy „Závěrečná ustanovení“ se nově označuje jako článek 13. 

Nově se doplňuje Příloha č. 4 Smlouvy ve znění „Obchodní tajemství“ Příloha č. 4 – 

Kontaktní osoby. Příloha obsahuje specifikaci oprávněných osob ze strany objednatele a 

zhotovitele. Jedná se o aktualizaci stávajících kontaktních údajů. 

Nově se doplňuje Příloha č.5 smlouvy Popis prostředí Objednatele pro přístup zhotovitele do 

interní LAN sítě Objednatele, který specifikuje způsob přístupu zhotovitele do PC sítě 

objednatele za účelem vzdálené správy IS Ginis. 

Článek 5.1 Smlouvy se nahrazuje tímto zněním Cena za udržování Produktů (dále též 

„Udržovací poplatek“) je stanovena dohodou Smluvních stran v souladu s ustanoveními 

zákona číslo 526/1990 Sb. v platném znění a činí 289 888,- Kč/rok bez DPH (stávající roční 

poplatek činí 256 375,- Kč/rok bez DPH). 

Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a je 

jeho nedílnou součástí. Zde jsou uvedeny hodinové sazby cen Zhotovitele za práce nad rámec 

smlouvy. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


