
DODATEK č. 14 
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ PRÁVA 

NA VYUŽÍVÁNÍ APLIKACÍ 
č . 2006/135 

uzavřené podle ust. § 46 a násl., zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném zněn í 

(dále jen "Autorský zákon") 

1 SMLU V N I S TR A NY 

1.1 U ž i VATE L 

Organizace: Fakultní nemocnice Olomouc 

Adresa: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 

Zastoupená: prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel 

IC: 00098892 

Přidělené čislo zákazníka: 3211 

(dále v této smlouvě jen "uživatel") 
1.2 P OSKYTOVATEL 

Společnost: 

Sídlo: 

Zastoupená: 

IC: 

Zapsaná: 

Vema, a. s. 

Okružní 871/3a, 638 00 Brno 

Ing. Bc. Jan Tomíšek, předseda představenstva 

26226511 

Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3415 

(dále v této smlouvě jen "poskytovatel") 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č . 14 ke smlouvě 

o poskytnutí práva na využívání aplikací č. 2006/135 ze dne 1 O. 1. 2007 (dále jen "smlouva"): 

2 PŘ ED M ĚT DO DATKU 

2.1 Předmětem tohoto dodatku je poskytnutí práva na užívání programového vybavení Vema 

PNZ (Pracovní neschopnost zaměstnance) pro zpracovávání e-Neschopenek a změna 
formy hrazení programového vybavení Vema pořízeného podle dodatků č . 11 až č . 13 
této smlouvy. 

3 ZMĚN A S ML OUVY 

3.1 Stávající znění článku 4 odst. 4.1 smlouvy se ruší a článek zní následovně: 

4.1 Roční cena předmětu smlouvy uvedeného v čl. 3.1 a) této smlouvy se stanoví 
dohodou smluvních stran dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, na částku 



802.532,- Kč 
(slovy: osm set dva tisíce pět set třicet dvě koruny české) 

na období 01.08.2020 až 31 .07.2021 a na částku 

850.027,- Kč 
(slovy: osm set padesát tisíc dvacet sedm korun českých) 

za každý další rok užívání aplikací počínaje 01.08.2021 . 

3.2 Tímto dodatkem č. 14 se ruší dosavadní znění přílohy č. 1 smlouvy a nahrazuje se 
přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

~ CENA A PLATEBNI PQDMÍNKY DODATKU 

4.1 Cena za rozšíření licence uvedené v odstavci 2.1 tohoto dodatku se stanoví dohodou 
smluvních stran dle ustanovení zákona č . 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů , na částku 

343.580,- Kč 
(slovy: tři sta čtyřicet tři tisíce pět set osmdesát korun českých) bez DPH, 

v tom: 

• aplikace PNZ: 

• doplatek za aplikaci HX0056: 

189.980,- Kč 

48.070,- Kč 

• doplatek za rozšíření 3.730->3.840 os. : 53.120,- Kč 

• doplatek za aplikaci HP0092: 52.410,- Kč 

4.2 Poskytovatel má právo vystavit fakturu - daňový doklad na cenu dle předchozího 
odstavce po podpisu tohoto dodatku. 

4.3 Uživatel uhradí fakturu ve lhůtě splatnosti 60 dni od vystaveni. 

4.4 Uživatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti daňového dokladu. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod 
vrácení. Poskytovatel je v tomto případě povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 
opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené 
faktury. 

5 ZÁV ĚREČ NÁ UJEDNÁN i 

5.1 Tento dodatek č. 14 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

5.3 Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom 
vyhotoveních obdrží každá smluvní strana. 

5.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Rozsah využívání aplikací. 

5.5 Smluvní strany prohlašuji, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, který 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, považuji ho za srozumitelný a určitý , a na důkaz 
toho připojuj í své vlastnoruční podpisy. 



V Olomouci dne -z -12- 2019 V Brně dne 16.10.2019 



PŘÍLOHA 
č. 1 ke smlouvě č. 2006/135 

Seznam a rozsah dodaných aplikací v rámci této smlouvy: 

.. Počet osobních Organizace IC 
čísel 

Fakultní nemocnice Olomouc 00098892 3840 

Aplikace společnosti Vema budou provozovány v následujícím rozsahu a v uvedených 
variantách: 

Aplikace 

Personální systém Vema - HRs 
Systemizace - STM 
Převodní příkazy z PAM do české spořitelny- HB0019 
Penzijní fondy - HF0009 
Prověřováni pracovníků v IR - HX0048 
Národní registr zdravotnických pracovníků- HX0056 
Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO - HP0092 
Pracovní neschopnost zaměstnance - PNZ 

V Brně dne 16.10.2019 

Počet Varianta 
osobních čísel 

3840 víceuživatelská 
3840 víceuživatelská 
3840 jednouživatelská 
3840 jednouživatelská 
3840 jednouživatelská 
3840 víceuživatelská 
3840 ví ceužívatelská 
3840 víceuživatelská 








