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DODATEK č. 7

KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTí PRÁVA

NA VYUŽíVÁNí APLIKACí

č.2010/084

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

pozdějších předpisů (dále jen "Smlouva")

1 SMLUVNí

1.1 UŽIVATEL

Organizace: MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Adresa: Zelný trh 299/6, 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. 7 ke smlouvě

č.2010/084:

2 PŘEDMĚT DODATKU

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

dodatku.

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

2019 snižuje o částku

3.353,- Kč

(slovy: tři tisíce tři sta padesát tři koruny české) bez DPH

za každý rok využívání aplikací Uživatelem z důvodu ukončení využívání aplikace

HU0048.

3 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními

stranami. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Uživatel a jeden

Poskytovatel.



3.2 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 Brně, dne 11tJ. ť.iJlt:! V Brně, dne 01.10.2019

Uživatel Poskytovatel
EUM



PŘílOHAA

Č. 1 ke Smlouvě Č. 2010/084

Seznam a rozsah poskytnutých aplikací v rámci této Smlouvy:

Počet osobních
Organizace IČ

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

Přev. příkazy z PAM do ČNB, formát FS5 s el. podpisem- HB0057 jednouživatelská

Plánování dovolené - eDOV víceuživatelská

V Srně dne 01.10.2019


