
DODATEK Č. 5 
ke smlouvě o poskytnutí práva na využívání aplikací č. 2015/055 

uzavřené podle ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 8. 12. 2015 

(dále jen „Smlouva“) 

1 S M L U V N Í  S T R A N Y    

1.1 UŽIV ATEL  

Společnost:  Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

Sídlo:  Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 

Zastoupená:  
MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva 

Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva 

IČ:  27520536  

Zapsána:  Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629  

Přidělené číslo zákazníka:  28651 

(dále v této smlouvě jen „uživatel“) 

1.2 POSKYTOV ATEL  

Společnost:  Vema, a. s.  

Sídlo:  Okružní 871/3a, 638 00 Brno  

Zastoupená:  Ing. Jan Tomíšek, předseda představenstva  

IČ:  26226511 

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

(dále v této smlouvě jen „poskytovatel“) 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany tento dodatek č. 5 ke Smlouvě 
č. 2015/055:  

2 P Ř E D M Ě T  D O D A T K U   

2.1 Předmětem tohoto dodatku je rozšíření poskytnutého oprávnění na užívání programového 
vybavení o 50 osobních čísel (osč.) na celkový počet 4.350 osč.  

3 C E N A   

3.1 Cena plnění uvedeného v odst. 2.1 tohoto dodatku se stanoví dohodou smluvních stran 
dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na 

29.050,-  Kč bez DPH 

(slovy: dvacet devět tisíc padesát korun českých). 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny uvedené v předchozím odstavci bude 
provedena na základě faktury, kterou poskytovatel vystaví po podpisu tohoto dodatku. 

3.3 V ostatním se fakturační a platební podmínky řídí čl. 4 Smlouvy. 



4 Z M Ě N A  S M L O U V Y  

4.1 V čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy se částka   

596.602,-  Kč 

(slovy: pět set devadesát šest tisíc šest set dvě koruny české) 

nahrazuje s účinností od 1. 11. 2019 částkou  

607.864,-  Kč 

(slovy: šest set sedm tisíc osm set šedesát čtyři koruny české). 

4.2  Ruší se dosavadní znění přílohy č. 1 smlouvy a nahrazuje se novou přílohou č. 1 tohoto 
dodatku. 

5 Z Á V Ě R E Č N Á  U J E D N Á N Í   

5.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  Smluvní 
strany se dohodly, že uživatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku smlouvy jej odešle 
k řádnému uveřejnění v Registru smluv vedeného MV ČR. O uveřejnění bude 
poskytovatel informován prostřednictvím datové schránky, kdy obdrží zprávu o zveřejnění 
přímo z Registru smluv.  Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v Registru smluv a smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li zveřejněn ani 90. den 
od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení. 

5.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží uživatel a jeden 
poskytovatel. 

5.3 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 Pardubicích dne 1.8. 2019     V Brně dne 25. 6. 2019 

 

Uživatel  
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

 

 

Poskytovatel  
Vema, a. s. 

 

      

MUDr. Tomáš Gottvald,  Ing. Jan Tomíšek  

předseda představenstva 

 
 
 

předseda představenstva 

  

Ing. František Lešundák 

místopředseda představenstva 

 

  



PŘÍLOHA  
č. 1 ke smlouvě č. 2015/055 

 

Seznam a rozsah dodaných aplikací v rámci této smlouvy:  

Organizace IČ 
Počet osobních 

čísel 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubice 27520536   4350 

 

Aplikace Vema budou u uživatele provozovány v následujícím rozsahu:  

komponenta 
počet os. čísel / 

licencí  

Personální systém Vema – HRs  4350 

Přev. příkazy PAM -> Komerční banka, BEST – HB0038  4350 

Penzijní fondy (formát APF ČR) – HF0009 4350 

Srážky/příspěvky za stravné – HM0012 4350 

Prověření zaměstanců v Insolvenčním rejstříku – HX0048 4350 

Národní registr zdravotnických pracovníků – HX0056 4350 

Export dat pro Shiftmaster – HE0114 1 

 

V Brně dne 25. 6. 2019 

 

 

 

 

 

 

 


