
Dodatek Č. 5
ke smlouvě o poskytnutí práva na využIváni aplikací č. 2013/233

uzavřené podle ust § 2358 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu se
zákonem č. 121/2000 Sb,, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a

o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

1 S M L U V N Ĺ S T R A N Y

1 .1 UZ|vatel

Organizace: MěStO Ústi nad Orlicí

Adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústi nad Orlicl
Zastoupená: Petr Hájek, starosta
1Č· 00279676
Přidělené číslo zákazníka: 6744
(dále v této smlouvě jen nuŽivate|")

1,2 Poskytovatel

Organizace: Verna, a. s.
Adresa: Brno
Zastoupená: Ing, jan Tomišek, předseda představenstva
lČ 26226511

Zapsána: Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3415
(dále v této smlouvě jen ,,poskytovatel")

Niže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany tento dodatek č. 5 ke smlouvě
o poskytnuti práva na využíváni aplikaci č. 2013/033 (dále jen nSmlouva"):

. _3MLQUV.,Y-

2.1 Předmětem tohoto dodatku je rozšířeni rozsahu licence o nové aplikace Cestovní příkazy
- CEP a Plánováni dovolené - eDOV.

2.2 Částka uvedená v článku 3 odst. 3.2 Smlouvy se nahrazuje částkou:

12.996,- Kč

(slovy: dvanáct tisíc devět set devadesát šest korun českých)

za každé čNrtleti využÍvání aplikaci uživatelem.

2,3 Příloha č, 1 Smlouvy se nahrazuje přílohou tohoto dodatku.

2.4 Ostatní ustanoveni Smlouvy se nemění,

3 ZÁvérečná ujednán'ĺ - · ' '

3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
k 15. 4. 2019. je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží uživatel a jeden
poskytovatel.
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3.2 NedIlnou součásti tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Seznam a rozsah dodaných aplikacI,

3,3 Smluvní strany tohoto dodatku prohlašuji, že se řádně seznámily s jeho obsahem, který
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, učiněné nikoliv v tísni či za jinak nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojuji vlastnoruční podpisy.

3 4 Tento dodatek byl schválen Radou města Ústí nad Orlici dne 29. 4. 2019 pod usnesením
Č. 399/18/RM/2019.

3.5 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejněni prostřednictvím registru smluv a
nabývá účinnosti dnem uveřejněni,

3,6 Smluvní strany prohlašuji, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemstvi
(§ 504 z. č, 89/2012 Sb., občanský zákoník).

3,7 Poskytovatel nebo jeho zaměstnanci či jiné spo|upracujici osoby se mohou dostat do
styku s důvěrnými informacemi včetně osobních údajů uživatele ve smyslu nařízenI
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice
95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních údajů) (mNařizenr). Ačkoliv z této smlouvy
nijak nevyplývá povinnost poskytovatele systematicky zpracovávat osobní údaje a
poskytovatele tak není zpracovatelem osobních údajů uživatele ve smyslu článku 4 bodu
8) Nařízeni, přesto prostřednictvím Článku 8 Obchodních podmínek deklaruje jejich
ochranu, Aktuálni znění Obchodních podmínek je k dispozici na stránkách poskytovatele
(http://www.yema,cz/o-spo|ecnosti-ke-stazenu). Tuto přílohu je oprávněn Poskytovatel
upravovat tak, aby ji udržoval v souladu zejména s bezpečnostními. technickými a
provozními potřebami. O změně bude Objednatel informován prostřednictvím kanálu
Zpráv Vemä a na Zákaznickém webu.

3,8 Poskytovatel souhlasí se zpracováním svých v dodatku uvedených osobních údajů,
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., q zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv
(zákon O registru smluv) městem Ústi nad Orlici, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústi nad
Orlici, lČ:00279676. Souhlas uděluje poskytovatel na dobu neurčitQu, Osobní údaje
poskytuje dobrovolně,

3.9 Smluvní strany se dohodly, že město Ústi nad Orlicí bezodkladně po uzavřeni tohoto
dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejněni do registru smluv vedeného Ministerstvem
vnitra ČR. O uveřejněni dodatku město Ústi nad Orlicí bezodkladně informuje druhou
smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv
jako kontakt pro notifikaci o uveřejněni.
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3.10 Smluvní strany berou na vědomi. že nebude-li dodatek zveřejněn ani devadesátý den od
jeho uzavřeni, je následujIcim dnem zrušen od počátku s účinky případného
bezdůvodného obohaceni.

V Ústi nad Orlici dne 29 -05- 2019 V Brně dne 15, 4. 2019

Uživatel
Město Ústi nad Orlici --.~

arosta

Poskytovatel
Vemä, a. s.

Ing. jan Tomišek
předseda představenstva
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Příloha
č. 1 ke smlouvě č. 2013/233

Počet osobních
čísel

120

Aplikace Vemä budou u uživatele provozovány v následujicim rozsahu:

Komponenta Počet osobních čísel

HR pro střední organizace - HRS
HB0038 (převodní přikäzy PAM -" Komerční banka, BEST)
HB0041 (převodní příkazy PAM -" Česká spořitelna)

Systemizace - STM
Podpora obecného nařízeni na OOÚ - GDPR

Cestovní příkazy - CEP
Plánováni dovolené - eDOV

120
120
120
120
120
120
120

V Brně dne 15, 4. 2019
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