
  

Magistrát města České Budějovice  

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

Smlouvy mezi městem a společností GORDIC 

 
Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 

odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „povinný subjekt“ a „In-

fZ“), obdrželo dne 17.02.2014 Vaši žádost o poskytnutí informací dle InfZ. Vaše žádost obsahuje následující citované 

dotazy: 

„1) poskytnutí veškerých kopií smluv uzavřených mezi Statutárním městem České Budějovice a společností GORDIC 

spol. s r.o., IČ: 479 03 783, sídlem Jihlava, Erbenova 4, PSČ 47903783 v období 1993 až 2014 včetně dodatků těchto 

smluv,  

2) sdělení důvodu/ů zahájení jednacího/jednacích řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku/zakázky, na základě kte-

rých byla/byly uzavřeny smlouvy mezi Statutárním městem České Budějovice a společností GORDIC spol. s r.o., IČ: 

479 03 783, sídlem Jihlava, Erbenova 4, PSČ 47903783 

3)sdělení, zda si Statutární město České Budějovice nechalo vypracovat právní stanovisko/a ve věci odůvodnění zaháje-

ní jednacího/jednacích řízení specifikovaného/specifikovaných v bodě č. 2 této žádosti, v případě kladné odpovědi pak 

žádáme o poskytnutí kopie tohoto stanoviska/stanovisek“ 

Vzhledem k obsáhlosti požadovaných dokumentů se povinný subjekt rozhodl tyto poskytnout prostřednictvím poskyto-

vatele poštovních služeb, nikoliv prostřednictvím datové zprávy, jejíž kapacita by dané soubory nebyla schopna obsáh-

nout. 

 

K bodu 1)  

Vámi požadované dokumenty jsou přílohou tohoto vyjádření.  

 

K bodu 2) 

Vzhledem k nutnosti řešit problematiku odpisů veškerého majetku města bylo nutno najít systém, který po stránce věc-

né evidence shromáždí veškeré potřebné údaje a předá je ekonomickému systému tak, aby bylo možné provést odpisy 

v zákonném termínu. Povinný subjekt používá ekonomický systém GINIS, který však v původní verzi neumožňoval 

provádění odpisů. Vzhledem k této skutečnosti byly zahájeny kroky k úpravě systému GINIS, a to ze strany autorské 

firmy Gordic spol s r.o. tak, aby umožnil odepisování v souladu s platnou legislativou, a na integraci s majetkovou evi-

dencí vedenou v systému ENO. S přihlédnutím k vzájemným vazbám obou systémů se systém GINIS jevil jako jediný 

vhodný nástroj pro provádění odpisů majetku. Vzhledem k faktu, že systém GINIS je autorským dílem firmy Gordic 

spol. s r.o., a nebylo tedy možné o něm jednat s jiným subjektem, rozhodl se povinný subjekt využít jednacího řízení 

bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 

znění. 

 

K bodu 3) 

Povinný subjekt si k postupu uvedenému pod bodem 2) nenechal vypracovat právní stanovisko. 

 

Přílohy: 
 Smlouva č. 2011002154 (7 listů) 

 Dodatek č. 1 ke smlouvě 2011002154 (2 listy) 

 Smlouva č. GORDP001I4JZ (9 listů) 

 Smlouva č. GORDP001I4I4 (7 listů) 

 Výpověď smlouvy č. GORDP001I4I4 (1 list) 

 Smlouva č. 83/49B/2003 (9 listů) 

 Dodatek  č. 1 ke smlouvě č. 83/49B/2003 (2 listy) 

 Dodatek  č. 2 ke smlouvě č. 83/49B/2003 (3 listy) 

 Dodatek  č. 3 ke smlouvě č. 83/49B/2003 (3 listy) 

 Smlouva č. GORDP002DKPD (7 listů) 

 Dodatek  č. 1 ke smlouvě č. GORDP002DKPD (3 listy) 

 Dodatek  č. 2 ke smlouvě č. GORDP002DKPD (3 listy) 

 Dodatek  č. 3 ke smlouvě č. GORDP002DKPD (3 listy) 

 Smlouva č. 2008002736 (9 listů) 

 Smlouva č. 2011000075 (13 listů) 

 Licenční smlouva č. 2013001759 (3 listy 

 


