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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
Dne 7.7. 2017 jste podala žádost na základě zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím 
(ČJ. MUCB 40734/2017)  
Otázky a odpovědi: 
 
1. Jaký používáte informační systém pro vedení účetnictví? 
 
Gordic Ginis EKO 
 
2. Jaké moduly tohoto informačního systému využíváte? 
 
Viz. příloha dodatek2A.pdf – příloha č.1 (obsahuje všechny moduly IS Ginis využívaných na úřadě) 
 
3. Kolik licencí k jednotlivým modulům informačního systému využíváte? 
 
Viz. příloha: dodatek2A.pdf – příloha č.1 (obsahuje všechny moduly IS Ginis využívaných na úřadě) 
 
4. Jaké náklady máte za roční udržovací licenční poplatky? 
 
Viz. příloha: dodatek2A.pdf – příloha č.1 (obsahuje všechny moduly IS Ginis využívaných na úřadě) 
 
5. Kolik činí náklady servisních prací na t e n t o informační systém za rok? 
 
Náklady nad rámec za rok 2016 cca. 36 000 Kč. (asistence, uzávěrky atd.) 
 
6. Máte uzavřenu servisní smlouvu na udržování tohoto informačního systému? 
 
Ano – viz. přílohy:  
servissml2272005osm-A.pdf 
dodatekc1A.pdf 
dodatekc2A.pdf 
 
7. Pokud máte servisní smlouvu, žádám o její poskytnutí. 
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Přílohy:  
servissml2272005osm-A.pdf 
dodatekc1A.pdf 
dodatekc2A.pdf 
 
8. Jaké byly celkové výdaje na pořízení Vašeho informačního systému pro vedení účetnictví? 
 
Viz. příloha: 265-2013-taj-licencsmlGinisekoA.pdf 
 
       
 
Dne 12.07.2017            Tomáš Hor – Informatik, správce IT 
        Tel: 727 180 233, e-mail: hor@cesbrod.cz 
           Otisk úředního razítka 
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