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Č.j. 30 Af 23/2020 - 87 

 

V Jihlavě, dne 14. 2. 2022 

 
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací 
 

 
Vážená paní doktorko, 
 
dne 9. 2. 2022 nám byl prostřednictvím datové schránky doručen dopis se žádostí o zodpovězení dotazů 
týkajících se zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Personální informační systém resortu 
Ministerstva dopravy“ (zveřejněnou pod evidenčním číslem Z2019-023222 dne 12. 7. 2019 ve Věstníku veřejných 
zakázek) zadávanou v otevřeném zadávacím řízení Ministerstvem dopravy.  
 
Na jednotlivé dotazy uvádíme níže odpovědi. 
 
1) Byla by Vaše společnost na základě níže uvedených smluvních podmínek schopna, případně ochotna 

účastnit se zadávacího řízení na zadání výše uvedené veřejné zakázky? Pokud ne, sdělte prosím 
konkrétní důvody, proč se jí nezúčastnila (resp. které podmínky pro ni nebyly splnitelné a proč). 

 
Naše společnost se předmětné veřejné zakázky neúčastnila především z důvodů: 

− nízké předpokládané hodnoty veřejné zakázky, která byla zároveň cenou nejvýše přípustnou, ve vztahu 
k požadovanému počtu implementovaných řešení pro jednotlivé resortní organizace,  

− chybějící části řešení, kterým jsme jako výrobce SW nedisponovali, 

− krátkých lhůt pro realizaci předmětného řešení, které pro nás představovaly výrazné riziko, 

− označení dodavatele jako zpracovatele osobních údajů při plnění činností vyplývajících ze smlouvy, které 
pro nás bylo neakceptovatelné. 

 
2) Jste-li výrobcem software, uveďte, zda umožňujete nezávislým obchodním partnerům upravovat Váš 

proprietární software (nikoliv pouze na zakázku vytvořené úpravy či dodatečně programované 
moduly v rámci konkrétní zakázky). V případě, že nejste výrobcem software, sdělte prosím soudu, 
zda jako nezávislý obchodní partner máte oprávnění upravovat proprietární software určitého 
výrobce (případně jakého). 

 
Jako výrobce software GINIS sdělujeme, že nezávislým obchodním partnerům certifikovaným v rámci sítě 
GORDIC Partner Program umožňujeme dodávat náš proprietární software GINIS Enterprise+ a GYBER 
Enterprise+ a zároveň k němu poskytovat služby rozvoje a integrace ve prospěch zákazníků. 
 

 
 

S pozdravem 
 
 

Ing. Jaromír Řezáč 
  jednatel a generální ředitel 
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