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Dodatek Č. 10
ke Smlouvě o poskytnutí práva na využívání aplikací č. 2009/085

uzavřené podle ust. § 269, odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů
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1.1 Uživatel

Organizace: Zdravotnická záchranná služba jihomoravského kraje,
příspěvková organizace

Adresa: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno - Bohunice
jejímž jménem jedná: MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka
lČ: 00346292
Spisová značka: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 1245
Přidělené číslo zákaznika: 7353
(dále v této Smlouvě jen ,,Uživatel")

1.2 Poskytovatel

Společnost: Verna, a. s.
Sídlo: Okružní 871/3a, 638 00 Brno
jejímž jménem jedná: Ing. jan Tomišek, předseda představenstva
ič: 26226511
Spisová značka: Rejstříkový soud v Brně, spis B 3415
(dále v této Smlouvě jen ,,Poskytovatel").

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na uzavřeni tohoto dodatku č. 10
ke smlouvě č. 2009/085 (dále jen ,,Smlouva").
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2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 10 je rozšířenI rozsahu využívání aplikací HR Verna o
aplikaci Zaměstnanecké výhody (CAF/eCAF).

2.2. Odstavec 3.2 Smlouvy se doplňuje novým textem takto:

Cena předmětu Smlouvy uvedeného v bodu 2.1 této Smlouvy se zvyšuje o částku

1.420,- Kč
(slovy: jeden tisíc čtyři sta dvacet korun českých)

za každý měsíc využÍváni aplikace CAF/eCAF podle Přílohy č. 11 dodatku č. 10
Smlouvy.

2.3. Mění se výše poplatku v bodu 3.3 Smlouvy takto:

3.3 Poplatek za poskytování aktualizací aplikací podle bodu 2.2 této Smlouvy se stanovi
ve výši

169.573, - Kč
(slovy: jedno sto šedesát devět tisíc pět set sedmdesát tři koruny české).
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2.4. Příloha č. 10 Smlouvy se ruší a nahrazuje se přílohou č. 11 tohoto dodatku. Tam, kde
smlouva odkazuje na Přílohu č. 10, se do budoucna odkazuje na Přílohu č. 11.

2.5. Ostatní body Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti přiměřeně výše uvedeným
změnám.

2 Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek č. 10 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je
vyhotoven ve dvou stejnopisech; z nich jeden obdrží Uživatel a jeden Poskytovatel.

3.2. Smluvní strany prohlašujI, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, který
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, považují ho za určitý a srozumitelný a na důkaz
tohoto připojuji vlastnoruční podpisy.

v Brn'dnem V Brně dne 12. 3. 2019

Uživatel Poskytovatel

; ' ' . I .' k , .,·

MUDr. Hana Albrechtová
ředitelka

Ing. jan Tomišek
předseda představenstva
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Přĺloha
č. 11 ke smlouvě č. 2009/085

Seznam a rozsah aplikací Vemä v rámci této Smlouvy
'.' ' g ý., ,'

: Z' ,".'wh- F QUživatel lC Počet pracovniku
.S'" " "' l ,,. ";1 ::', i,

ZZS jihomoravského kraje; Brno 00346292 650

Aplikace Verna budou u Uživatele provozovány v následujiclm rozsahu:

Aplikace Počet pracovníků '- licencí ' l
Personální systém Verna - HRs 650
HB0008 (PAM -> GE Money bank) 650
Zaměstnanecké výhody - CAF/eCAF 650
HB0038 (PAM -" Komerční banka, formát BEST) 650
hs0096 (položkový výplatní lístek po činnostech) 650
HX0056 (Registr zdravotnických pracovníků) 650
HE0093 (Export personálních údajů do SBl) 1
HS0087 (Periodické prohlídky) 1

V Brně dne 12.03.2019
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