
DODATEK č. 3

KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTí PRÁVA

NA VYUŽíVÁNí APLIKACí

č.2010/084

uzavřené podle ustanovení § 46 a násl., zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění

pozdějších předpisů (dále jen "Smlouva")

1 SMLUVNí STRANY

1.1 UŽIVATEL

Organizace: MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Adresa: Zelný trh 6, 602 00 Brno 2

Jejímž jménem jedná:

IČ: 00094862

Přidělené číslo zákazníka:

(dále v této Smlouvě jen "Uživatel")

1.2 POSKYTOVATEL

Společnost: Vema, a.s.

Sídlo: Okružní 871/3a, 63800 Brno

Jejímž jménem jedná: Ing. Bc. Jan Tomíšek, předseda představenstva

IČ: 26226511

Spisová značka: Krajský soud v Brně, spis B 3415

(dále v této Smlouvě jen "Poskytovatel")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany tento dodatek Č. 3 Smlouvy:

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Tímto dodatkem se mění příloha Č. 1 Smlouvy, která se plně nahrazuje přílohou tohoto

dodatku.

2.2 Uživatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za poskytnutí práva využívat aplikaci HU0048

pro zaúčtování mezd z aplikace PAM Vema do účetnictví informačního systému E-Soft

cenu stanovenou dohodou smluvních stran v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši

14.700, - Kč

(slovy: čtrnáct tisíc sedm set korun českých) bez DPH.

2.3 Tímto dodatkem se mění částka uvedená v čI. 3 odst. 3.3, která se od října roku 2017

zvyšuje o částku

3.087,- Kč

(slovy: tři tisíce osmdesát sedm korun českých) bez DPH

za každý rok využívání aplikací Uživatelem.

)f,



2.4 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny uvedena' v odst. 2.2 bude provedena na

základě faktury (daňového dokladu) se splatností 14 dní od vystavení, kterou

Poskytovatel vystaví po podpisu toh oto dodatku V ostatním se fakturační á platební

podmínky řídí přiměřeně čí, 4 Smlouvy.

3 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1 Tento dodatek účinností dnem oběma smluvníminabývá platnosti jeho podplsu

stranami. Je ve dvou Z nichž obdrží Uživatel avyhotoven stejnopisech, jeden jeden

Poskytovatel.

3.2 Smluvní strany tohoto dodatku prohlašuj Í, že se řádně seznámily S jeho obsahem, který

odpovídá jejich pravé b.; svobodné vůli, učiněné nikoliv V tísni Či 'k' jinak nápadně

nevýhodných podmínek el na důkaz tohoto připojuji vlastnoruční podpisy:

V Brně, dne 4. í'. Z; ľe," V Brně, dne 31.05.2016

'Uživatel Poskytovatel

MORAVSKE ZEMSKÉ UZEUM Vema, a. S,
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PŘílOHAA

Č. 1 ke Smlouvě Č. 2010/084

Seznam a rozsah poskytnutých aplikací v rámci této Smlouvy:

Organizace IČ
Početosobních

čísel

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM, Brno 00094862

Aplikace Vema budou u Uživatele provozovány v následujícím rozsahu:

Aplikace počet os. čísel - varianta

Mzdy - PAM víceuživatelská

Elektronické podání evidenčních listů

důchodového pojištění - ELD
víceuživatelská

Registrace nemocenského pojištění - RNP víceuživatelská

HB0038 - Převodní příkazy KB, a. s. jednouživatelská

HU0048 - zaúčtování mezd do IS E-Soft jednouživatelská

Plánování dovolené - eDOV víceuživatelská

Systematizace - STM víceuživatelská

V Brně dne 31.05.2016
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