
Licenční smlouva
uzavřená podle ustanovení § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi

(dále jako „Poskytovatel“)

a

(dále jako „Uživatel“).

Čl. 1. Předmět smlouvy

Čl. 2. Trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.06.2019.

Čl. 3. Závěrečná ujednání

Firma: Vema, a. s.

Sídlo: Okružní 871/3a, 638 00 Brno

IČ: 262 26 511

Zápis v OR Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3415

Jméno/firma/název: Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

Místo 
podnikání/sídlo:

Emilie Floriánové 1736/8, 46601 Jablonec nad Nisou

IČ: 43256503

Číslo zákazníka 33502

1.1 Předmětem této smlouvy je poskytnutí oprávnění na užívání programového vybavení 
Poskytovatele za úplatu pro zpracování dat Uživatele v rozsahu specifikovaném v 
příloze č. 1 k této smlouvě (dále jen „aplikace“).

1.2 K aplikacím bude Poskytovatel poskytovat aktualizace. Aplikace budou aktualizovány 
v návaznosti na změny a nabytí účinnosti celostátně platných předpisů, případně v 
termínech dohodnutých s Uživatelem.

3.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1: Seznam a rozsah využívání poskytnutých aplikací 

Příloha č. 2: Obchodní podmínky (http://files.vema.cz/Obchodni_podminky.pdf) 

Příloha č. 3: Technické a provozní podmínky 
(http://files.vema.cz/Provozni_prostredi.pdf).

3.2 Tato smlouva bude uzavřena kliknutím na tlačítko „Souhlasím“. Kliknutím na tlačítko 
„Souhlasím“ Uživatel potvrzuje, že se řádně seznámil s obsahem této smlouvy včetně 
všech jejích příloh, že tento obsah odpovídá jeho pravé a svobodné vůli, považuje ho 
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Vema, a. s.

Příloha č. 1
Uživatelé aplikací společnosti Vema v rámci této smlouvy:

Aplikace společnosti Vema budou provozovány v následujícím rozsahu a v uvedených variantách:

Datum: 25.04.2019

za určitý a srozumitelný a že je seznámen s aplikacemi poskytovanými 
Poskytovatelem na základě této smlouvy k užívání, a současně prohlašuje, že tyto 
aplikace svou funkcionalitou vyhovují jeho potřebám.

Jestliže s podmínkami smlouvy Uživatel nesouhlasí, klikne na tlačítko „Nesouhlasím“, 
a smlouva nebude uzavřena.

Aplikace je možno instalovat a Uživatel získá oprávnění je používat pouze tehdy, 
dojde-li k uzavření této smlouvy, tj. kliknutím na tlačítko „Souhlasím“. V opačném 
případě by jakékoliv použití aplikací bylo zásahem do autorských práv Poskytovatele 
a Uživatel by se vystavoval právnímu postihu.

Subjekt IČ Počet pracovníků

Centrum sociálních 
služeb Jablonec nad 
Nisou, p.o.

43256503 50

Produkt Název
Počet 
licencí

Počet 
pracovníků

Varianta

HB0003 formát KM (ABO) 50 Jednouživatelská

HRs
HR pro střední 
organizace

50 Víceuživatelská

OPO Ochranné prostředky 50 Víceuživatelská

STM Systemizace 50 Víceuživatelská
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