
Licenčnísmlouva
č. 2013/022, dodatek č. 3

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

1 Smluvnístrany
1.1 UŽIVATEL

Organizace: STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ
Adresa: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Jejímž jménem jedná: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města
IČO: 00268810
Bankovní spojeni, č. ú.: Komerční banka, a. s.

426511/0100
Přidělené čislo licence: 2433
(dále jen „Uživatel")

1.2 POSKYTOVATEL

Organizace: Vema.a.s.
Adresa: Okružní 871/3a, Lesná, 638 00 Brno
Jejímž jménem jedná: Ing. Jan Tomíšek, předseda představenstva
IČO: 26226511
Spisová značka: B 3415 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojeni, č, ú.: Československá obchodní banka, a. s.

(dále jen „Poskytovatel").
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany tento Dodatek č. 3 ke smlouvě
č. 2013/022 (dále jen „Dodatek"):

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Předmětem tohoto Dodatku je rozšíření poskytnutého oprávnění na užíváni
programového vybaveni Vema o aplikaci PNZ - Pracovní neschopnost zaměstnance pro
zpracovávání e-Neschopenek v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2.2 Cena aplikace PNZ - Pracovní neschopnost zaměstnance je stanovena na částku
1.896,- Kč

(slovy: jeden tisíc osm set devadesát šest korun českých)

za každý měsíc využíváni aplikace.

Mění se výše ročního poplatku v bodu 4.3 Smlouvy takto:

4.3 Roční poplatek za poskytováni aktualizací aplikací podle bodu 3.2 této Smlouvy se
stanoví ve výši

284.423,- Kč
(slovy: dvě stě osmdesát čtyři tisice čtyři sta dvacet tři koruny české)

2.3 Příloha č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
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2.4 Ostatní body Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti přiměřené výše uvedeným
změnám.

3 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
3.1 Tento Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv.

3.2 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po jednom
vyhotoveni obdrží Poskytovatel a Uživatel po dvou vyhotoveni.

3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 - Rozsah využívání aplikaci.
3.4 Tento Dodatek č. 3 bude po podpisu oběma smluvními stranami uveřejněn v registru

smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněni
pozdějších předpisů. Uživatel se zavazuje zajistit uveřejnění tohoto Dodatku č. 3.

3.5 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku č. 3 neplatné či neúčinné,
nedotýká se to ostatních ustanoveni tohoto Dodatku č. 3, která zůstávají platná a účinná.
Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanoveni
neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanoveni neplatného/neúčinného.
Uvedené platí obdobně i v případě zrušení Dodatku č. 3 dle § 7 zákona o registru smluv.
Do té doby platí odpovídající úprava obecné závazných právních předpisů České
republiky.

3.6 Poskytovatel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 3 včetně všech příloh,
vyjma rozsahu licence a konstrukce ceny uvedených v příloze smlouvy či dodatku, které
považuje za obchodní tajemství.

3.7 Smluvní strany prohlašuji, že na Dodatek č. 3 se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), a uživatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy
se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

3.8 Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejněni
Dodatku č. 3 třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění
metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejni metadata v níže uvedeném rozsahu a
prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

identifikace smluvních stran:

Statutární město Hradec Králové, Československé armády č.p. 408. 502 00
Hradec Králové, IČO: 00268810, datová schránka: bebb2in

Vema.a.s., Okružní 871/3a, Lesná, 638 00 Brno, IČO: 26226511, datová schránka:
wqegvi7

vymezeni předmětu dodatku: Licenční smlouva - Dodatek č. 3 - aplikace PNZ
cena: nebude uvedena, neboť smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a celkovou
cenu tak nelze určit
datum uzavřeni dodatku: datum podpisu Dodatku č. 3 poslední smluvní stranou
považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující
požadavkům zákona o registru smluv.

3.9 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 3 v registru smluv.
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2.4 Ostatní body Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti přiměřené výše uvedeným 
změnám.

3 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1 Tento Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv.

3.2 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po jednom 
vyhotoveni obdrží Poskytovatel a Uživatel po dvou vyhotoveni.

3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 - Rozsah využívání aplikaci.

3.4 Tento Dodatek č. 3 bude po podpisu oběma smluvními stranami uveřejněn v registru 
smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněni 
pozdějších předpisů. Uživatel se zavazuje zajistit uveřejnění tohoto Dodatku č. 3.

3.5 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku č. 3 neplatné či neúčinné, 
nedotýká se to ostatních ustanoveni tohoto Dodatku č. 3, která zůstávají platná a účinná. 
Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanoveni 
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Do té doby platí odpovídající úprava obecné závazných právních předpisů České 
republiky.

3.6 Poskytovatel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 3 včetně všech příloh, 
vyjma rozsahu licence a konstrukce ceny uvedených v příloze smlouvy či dodatku, které 
považuje za obchodní tajemství.

3.7 Smluvní strany prohlašuji, že na Dodatek č. 3 se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), a uživatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy 
se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

3.8 Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejněni 
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identifikace smluvních stran:

Statutární město Hradec Králové, Československé armády č.p. 408. 502 00 
Hradec Králové, IČO: 00268810, datová schránka: bebb2in

Vema.a.s., Okružní 871/3a, Lesná, 638 00 Brno, IČO: 26226511, datová schránka: 
wqegvi7

vymezeni předmětu dodatku: Licenční smlouva - Dodatek č. 3 - aplikace PNZ
cena: nebude uvedena, neboť smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a celkovou 
cenu tak nelze určit
datum uzavřeni dodatku: datum podpisu Dodatku č. 3 poslední smluvní stranou 
považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující 
požadavkům zákona o registru smluv.

3.9 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 3 v registru smluv.
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3.10 Smluvní strany prohlašují, 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 připojují své vlastnoruční podpisy.

V Hradci Králové dne 0 8. 01. 2020 V Brně dne 19.11.2019

Uživatel Poskytovatel
STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ Vema.a.s.

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek. CSc. Ing. Jan Tomíšek
primátor města předseda představenstva
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Plán a schvalování dovolené (eDOV)
HB0003 (PAM->Komerčni banka, formát KM)
Výstupy do NAVISION (HE0040)
Export z DCH do XML (HE0050)
HF0009 (PAM -> Penzijní fondy ČR)
Personální události (HN0018)
Doch. terminál ke snímačům TRAX (DTE)
Přehled prac. dokumentů pro vedoucí (HP0079)
Cestovní příkazy (CEP, eCEP)
Podpora obecného nařízeni na OOÚ (GDPR)
Pracovní neschopnost zaměstnance - PNZ
Všechny částky jsou v Kč a bez DPH.

V Brně dne 19.11.2019
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PŘÍLOHA
č. 1 ke Smlouvě č. 2013/022

Seznam a rozsah aplikací Vema v rámci této Smlouvy:

Organizace IČ Počet pracovníků

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ 00268810

Aplikace Vema budou u Uživatele provozovány následujícím rozsahu:
Počet pracovníkůAplikace Verze Poplatek-licencí

Mzdy (PAM)
Personalistika (PER)
Registr nemocenského pojištěni (RNP)
Vzdělávání (VZD)
Elektronické podání ELDP (ELD)
Docházka (DCH, eDCH)
Zaměstnanecké výhody (CAF. eCAF)
Systemizace (STM)
Komunikace se zdrav, pojišťovnami (KZP)
Portál STM (eSTM)
Portál PAM (ePAM)
Portál PER (ePER)
Portál VZD (eVZD)


