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LICENČNÍ SMLOUVA  
č. 2016/071, dodatek č. 3 

uzavřená podle ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

1 S M L U V N Í  S T R A N Y    

1.1 UŽIV ATEL  

Organizace:  Město Kostelec nad Orlicí  

Adresa:  Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

Zastoupená:  František Kinský, starosta 

IČ:  00274968  

Přidělené číslo zákazníka:   

(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, ředitel společnosti  

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. 3 ke smlouvě 
č. 2016/071:  

2 P Ř E D M Ě T  D O D A T K U    

2.1 Předmětem tohoto dodatku je rozšíření rozsahu užívání programového vybavení 
Poskytovatele pro zpracování dat Uživatele v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 k této 
smlouvě (dále jen „aplikace“) za úplatu, a to o aplikaci HP0092 (Prohlášení poplatníka 
daně z příjmů fyzických osob). 

2.2 Cena aplikace HP0092 uvedené v čl. 2 odst. 2.1 této smlouvy se stanoví dohodou 
smluvních stran dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, na 

83,-  Kč bez DPH 

(slovy: osmdesát tři koruny české) 

za každý měsíc užívání aplikace. 

2.3 Ruší se příloha č. 1 ke smlouvě a nahrazuje se přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

Dále se smlouva č. 2016/071 mění v těchto bodech: 

Mění se výše poplatku v bodu 3.2 takto: 

3.2 Cena předmětu smlouvy uvedeného v čl. 2 odst. 2.2 této smlouvy se stanoví dohodou 
smluvních stran dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, na 

48.685,-  Kč bez DPH 

(slovy: čtyřicet osm tisíc šest set osmdesát pět korun českých) 

za každý další rok užívání aplikací.  
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Ostatní body smlouvy č. 2016/071 se nemění a zůstávají v platnosti.  

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

3.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Uživatel a jeden 
Poskytovatel. 

3.2 Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

Uzavřenou Smlouvu schválila Rada města Kostelec nad Orlicí dne 9.9.2019, usnesení 
17/2019. 

3.3 Smluvní strany této smlouvy prohlašují, 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 připojují vlastnoruční podpisy:   
 

V Kostelci nad Orlicí dne 13.09.2019   V Brně dne 06.08.2019 
 

Uživatel  
Město Kostelec nad Orlicí  

Poskytovatel  
Vema, a. s. 

 

      

František Kinský Ing. Jan Tomíšek  
starosta  předseda představenstva 
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PŘÍLOHA  
č. 1 ke smlouvě č. 2016/071 

verze 4 

Seznam a rozsah dodaného programového vybavení v rámci této smlouvy:  

Organizace IČ 
Počet osobních 

čísel 

Město Kostelec nad Orlicí   00274968    130 

 

Programové vybavení Vema bude u uživatele provozováno v následujícím rozsahu:  

komponenta  počet os. čísel  
Personální systém Vema – HRs     130  

Převodní příkazy PAM -> Česká spořitelna – HB0019 130  

Docházka – eDCH 130  

Plán a schvalování dovolené – eDOV 130  

Cestovní příkazy – CEP/eCEP 130  

Vzdělávání – VZD  130  

Podpora obecného nařízení na OOÚ – GDPR  130  

Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO – HP0092 130  

 

V Brně dne 06.08.2019 

 

 

 

 

 


