
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany po vzájemné dohodě tento 

DODATEK Č.3 
KE SMLOUVĚ Č. 2012/151  

O POSKYTNUTÍ PRÁVA NA VYUŽÍVÁNÍ APLIKACÍ  
uzavřené podle ust. § 46 a násl., zákona č. 121/2000 Sb., O právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění  
(dále jen „Autorský zákon“) 

1 S M L U V N Í  S T R A N Y    

1.1 UŽIV ATEL  

Organizace:  Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 
Státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný 
právní subjekt, zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č.j. 
17268-VI/2012 

Adresa:  Košumberk 80 538 54 Luže - Košumberk 

Jejímž jménem jedná:  XXXXX 

IČ:  00183024  

Přidělené číslo zákazníka:  1947 

(dále v této smlouvě jen „Uživatel“) 

1.2 POSKYTOV ATEL  

Organizace:  Vema, a. s.  

Adresa:  Okružní 871/3a, 638 00 Brno  

Jejímž jménem jedná:  XXXXX 

IČ:  26226511 

Zapsána:  Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3415 

(dále v této smlouvě jen „Poskytovatel“) 

2 P Ř E D M Ě T  S M L O U V Y  

2.1 Předmět smlouvy uvedený v bodě 2.1 této smlouvy se tímto dodatkem rozšiřuje o 
oprávnění na užívání aplikace „Personální události HN0018“ – povýšení systému Vema 
na Personální systém (HRs) a možnost užívat HR portál. 

Zároveň se tímto dodatkem objednává předimplementační jednání, implementace a 
zaškolení personálu v celkové výši 20 hod. práce. 

Příloha č.1 původní smlouvy se tímto dodatkem ruší a nahrazuje se přílohou č.1 tohoto 
dodatku. 

3  C E N A  

3.1 V dále uvedených částkách není zahrnuta daň z přidané hodnoty (DPH). 

3.2 Cena předmětu tohoto dodatku uvedeného v čl. 2 se stanoví dohodou smluvních stran dle 
ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na částku: 
 



44.840,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři tisíce osm set čtyřicet korun českých) 
 
V tom: 
• aplikace Personální události (HN0018): 13.320,- Kč (slovy: třináct tisíc tři sta dvacet 

korun českých) 
• práce na předimplementaci, implementace a školení: 23.800,- Kč (slovy: dvacet tři 

tisíce osm set korun českých) 
• cestovní náklady: 7.720,- Kč (slovy: sedm tisíc sedm set dvacet korun českých) 

 Smluvní strany se dohodly, že úhrada výše uvedené ceny bude provedena na základě 
faktury (daňového dokladu), kterou Poskytovatel vystaví po podpisu předávacího 
protokolu o implementaci aplikace. 

3.3  Cena předmětu smlouvy uvedeného v odst. 2.2 této smlouvy se stanoví dohodou 
smluvních stran dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, na: 

84.886,-  Kč 
(slovy: osmdesát čtyři tisíce osm set osmdesát šest korun českých) 

za každý další rok využívání aplikací uživatelem. 

  

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Uživatel a jeden 
Poskytovatel. 

Smluvní strany tohoto dodatku prohlašují, že se řádně seznámily s jeho obsahem, který odpovídá 
jejich pravé a svobodné vůli, považují ho za určitý a srozumitelný a na důkaz tohoto připojují 
vlastnoruční podpisy:   

 
 
V Luži - Košumberku dne    V Brně dne 22. 11. 2018 
 
 

Za Uživatele      Za Poskytovatele 
 
 
 
 
 

........................................    ........................................ 
      XXXXX      XXXXX 
      náměstek HTS     předseda představenstva 



PŘÍLOHA  
č. 1 ke smlouvě č. 2012/151 

 

Seznam a rozsah dodaných aplikací v rámci této smlouvy:  

Organizace IČ Počet pracovníků 

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže - 
Košumberk 00183024    580 

 

Aplikace Vema budou u uživatele provozovány ve víceuživatelské verzi v následujícím rozsahu:  

Komponenta  počet pracovníků – licencí  
Personální systém Vema – HRs**  580  
Vzdělávání – VZD  580  
Národní registr zdrav. pracovníků – HX0056 580  
Podpora obecného nařízení na OOÚ – GDPR 
 

580 
 

 

Aplikace Vema budou u uživatele provozovány v jednouživatelské verzi v následujícím rozsahu:  

Komponenta  počet pracovníků – licencí  
Přev.příkazy PAM->ČNB, FS5 s el.podpisem – HB0057    580  
Prověřování zaměstnanců v IR – HX0048    580  

 

**produkt HRs v sobě obsahuje již využívané aplikace Mzdy (PAM), Personalistika (PER), Elektronické 

podání ELDP (ELD), Registrace nemocenského pojištění (RNP), Komunikace se zdravotními pojišťovnami 

(KZP) a nově i aplikace Personální události (HN0018) a aplikace HR Portálu Portál Mzdy (ePAM) a Portál 

Personalistika (ePER). 

V Brně dne 22. 11. 2018 

 

 

 

 

 


