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Di. 0 DAT K č .
KE SMLOUVĚ o POSKYTOVÁNÍ

VEMA V4 CLOUD
č. 2013/043

UŽIVATEL ._ '—

Organizace: " Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
Adresa: Lidická 1863/16, 602 00 Brno
Zastoupené: Stanislav Moša, ředitel
IČ: 00101397
Zapsaná: Krajským soudem v Brně, oddil Pr, vložka 35
Přidělené číslo licence: 3344
(dále v této smlouvě jen „Uživatel“)

POSKYTOVATEL

Společnost: Solitea, a. S.
Sídlo: Drobného 555/49, 602 00 Brno
Zastoupené: Ing. Jan Tomíšek, člen představenstva
IČ: 01572377
Zapsaná: Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7072
Adresa pro korespondenci: Okružní 871/38, 638 00 Brno -- Lesná
(dále v této smlouvě jen „Poskytovatel“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany tento dodatek č. 5 ke smlouvě
o poskytování služeb Vema V4 Cloud č. 2013/043 (dále jen „Smlouva“):

2.1

2.2

2.3

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu užívaných aplikací prostřednictvím
služby Vema V4 Cloud na základě Smlouvy tak, že dojde k rozšíření služeb o aplikaci
KZP — Komunikace se zdravotními pojišťovnami.
Ruší se dosavadní znění přílohy č. 1 Smlouvy a nahrazuje se přílohou č. 1 tohoto
dodatku. .

Ostatni ustanoveni Smlouvy se nemění.

3.1

3.2

Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování služeb Vema V4 Cloud č. 2013/043 je
platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v
registru smluv ve smyslu ustanovení 5 2 odst. 1, písm. c) a 5 5 odst. 2 zákona č.
340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v
registru smluv přebírá uživatel.
Dodatek-je uzavřen ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.



3.3 Smluvní strany prohlašují, že se dostatečně seznamily s obsahem tohoto dodatku,
považuji ho za určitý a srozumitelný a uzaVírají ho ze své svobodné vůle, na důkaz
čehož připojují své podpisy.

V Brně dne 23. 9. 2021Š. (o ..V Brně dne

Brno, příspě ková
organizace

Stanislav Moša Ing. Jan Tomíšek
ředitel divadla člen představenstva

Solitea, &. s.
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č. 1 ke smlouvě č. 20131043

verze 5

Vyúžívané aplikace, cena za jejich měsiční užívání a ostatní čerpané slUžby

Městské divadlo Brno, pííšpěvková organizace Brno - 00101397 420
\-

Využívané aplikace a jejich cena za měsíc

aplikace rozsah , . poplatek Závyuzwani meSIc
Personální systém — HRs** 420 7 371
HBOOOS (PAM —> Komerční banka, formát KM) 420 V ceně HRS
Evidence stravného - STR 420 893
Pracovní neschopnost zaměstnance -— PNZ 420 ' 1 491

Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO -— HP0092 420 451
Základní portál Vema 420 Zdarma

CELKEM 10 206
**Personální systém obsahuje tyto aplikace — PAM - Mzdy, PER — Personalistika, HN0018 —
Personální události, ELD — Evidenční listy důchodového pojištění, RNP — Registr nemocenského
pojištění, KZP — Komunikace se zdravotními pojišťovnami, HBOOOB — převodní příkazy z PAM do KB,
portálové aplikace ePAM, ePER.

Počet využívaných datových prostředí a měsíční cena této služby

datové prostředí počet cena za měsíc
Provozní _ " 1 642
Testovací a jiná 2 0

Všechny zde uvedené částky jsou v Kč a bez DPH;
V Brně dne 23. 9. 2021




