
DODATEK Č. 5 SMLOUVY 

o poskytnutí a údržbě software ze dne 19. 12. 2000            

ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 10. 2012, dodatku č. 2 ze 

dne 15. 11. 2013, dodatku č. 3 ze dne 3. 9. 2015 a dodatku 

č. 4 ze dne 21. 12. 2016 

 

Flux, spol. s r. o. 

Zastoupená:  Ing. Zuzanou Kolářovou, CSc., prokuristkou 

Musílkova 167/13, 150 00  Praha 5 

IČ: 16979613 

DIČ: CZ16979613 

Bankovní spojení: ČSOB, Lidická 43, Praha 5 

                 č. ú.: 194550384/0300 

Společnost s ručením omezeným zapsaná dne 18. 11. 1991 do obchodního rejstříku vedeného 

Městským soudem v Praze, spis. zn. C 5167 

(dále jen "FLUX") 

a 

 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.  

zastoupená: Ing. Oldřichem Vytiskou, MPA, ředitelem 

 Máchova 400, 256 30 Benešov u Prahy 

IČO: 27253236 

DIČ: CZ27253236 

Bankovní spojení: PPF banka  

                              č.ú.: 2014310033/6000 

(dále jen „uživatel“) 

 

uzavírají dodatek č. 4 smlouvy o poskytnutí užití a údržbě software (dále jen "smlouva"). 

I.  

1. V článcích I. Předmět smlouvy, II. Povinnosti FLUX, III. Práva a povinnosti 

uživatele, IV. Záruky a rozsah užití se text „programu FLUXPAM 5 a modulů     

e-RELDP, e-REPOJ, Univerzální import docházky, e-PVPOJ, e-NEMPRI, 

Univerzální export dat z SDPam, Avízo a Integrace s YOUR SYSTEM“ nahrazuje 

textem „programu FLUXPAM 5 a modulů e-RELDP, e-REPOJ, Univerzální 

import docházky, e-PVPOJ, e-NEMPRI a Univerzální export dat z SDPam“. 

2. Čl. V. Cena prací a způsob fakturace odst. 2 se mění, doplňuje a zní takto: 

„2. Za údržbu programu FLUXPAM 5 a modulů e-RELDP, e-REPOJ, 

Univerzální import docházky, e-PVPOJ, e-NEMPRI a Univerzální export dat 

z SDPam v síťové multiverzi pro 1 100 os. č. v rozsahu dle čl. II. odst. 1 je 

uživatel povinen hradit FLUXu  po dobu platnosti této smlouvy částku ve výši 



74 576 Kč (z toho  44 159 Kč za FLUXPAM 5, 5 455 Kč za e-RELDP, 2 450 

Kč za e-REPOJ, 12 400 Kč za Univerzální import docházky, 106 Kč za e-

PVPOJ, 106 Kč za e-NEMPRI a 9 900 Kč za Univerzální export dat z SDPam) 

za rok. Tato částka bude splatná na základě faktury vystavené FLUXem na 

konci prvního čtvrtletí každého roku a může být po vzájemné dohodě upravena 

vždy k 1. lednu následujícího roku dle oficiálního indexu inflace roku 

předchozího.“ 

II.  

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny, dodatek č. 5 je podepsán ve dvou 

stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti od 1. 6. 

2018. 

 

  

 

V Praze dne . . . . . . . V Benešově dne . . . . . . . 

 

 

 

               FLUX Uživatel 

 

 


