
Úřad vlády České republiky 
 

 

 

 

ev. č.: 05/110-3 

DODATEK Č. 3 
Cenového ujednání, smlouvy č. 05/110-0 (Vema č. 2004/451) ze dne 22.11.2005, ve 

znění dodatku č. 1, ev.č. 05/110-1 ze dne 15.12.2015 a dodatku č. 2, ev.č. 05/110-2 ze 
dne 23.12.2015 

(dále jen „Smlouva“) 

 
uzavřený mezi: 

 
(dále v této smlouvě jen „uživatel“) 

a 

Společnost:  Vema, a. s. 
Sídlo: Okružní 871/3a, 638 00 Brno  
Zastoupená: Ing. Bc. Janem Tomíškem., MBA, předsedou představenstva 
IČO:  26226511 
Zapsána:  Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3415 

 (dále v této smlouvě jen „společnost Vema“)  

týkající se úhrady poplatků ze strany uživatele za využívání softwarových aplikací společnosti 
Vema (dále jen „aplikace“) specifikovaných dále v tomto dodatku. 

I. Předmět dodatku 

1. Tento dodatek je uzavírán z důvodu pořízení nových modulů, tj. rozšíření zpracovávaných 
osobních čísel v souvislosti se smlouvou uzavřenou na část 1 v rámci veřejné zakázky 
„Rozšíření funkcionality personálního systému VEMA o moduly pro státní službu“.  

2. Tento dodatek je dále uzavírán z důvodů potřeby vyjasnění pojmu „Zpracovatelské období“ 
uvedeného v čl. III odst. 2 Smlouvy – Ceny a fakturace, kdy se zpracovatelských obdobím 
rozumí kalendářní rok, ve kterém uživatel na základě smlouvy využívá aplikace, a jejichž 
fakturace proběhne vždy až v následujícím kalendářním roce. S ohledem na výše uvedené 
smluvní strany prohlašují, že se v celém čl. III odst. 2 Smlouvy upravuje „Zpracovatelské období 
za rok 2017“ na „Zpracovatelské období za rok 2016“. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že 
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částky uvedené ve Smlouvě náleží v plné výši za celé zpracovatelské období za rok 2016, 
neboť při uzavírání dodatků č. 1 a 2 Smlouvy došlo k chybě v označení zpracovatelského 
období.  

3. Tímto dodatkem se mění čl. II Smlouvy - Předmět smlouvy a mění a doplňuje čl. III odst. 2 
Smlouvy - Ceny a fakturace, které nově zní: 

II. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je úhrada poplatků ze strany uživatele za využívání softwarových aplikací 
společnosti Vema specifikovaných v elektronické licenční smlouvě k těmto aplikacím (dále jen 
„aplikace“). Rozsah využívání aplikací je uveden v příloze č. 1 Smlouvy ve znění ke dni podpisu 
Smlouvy a v příloze č. 2 Smlouvy ve znění ke dni podpisu dodatku č. 3. 

III. Ceny a fakturace 

4. Uživatel se zavazuje uhradit společnosti Vema za každý rok, ve kterém uživatel na základě 
shora uvedené licenční smlouvy využívá aplikace, částku v celkové výši 334.467 Kč bez DPH, 
od zpracovatelského období roku 2016 pak 380.828 Kč bez DPH a od zpracovatelského období 
roku 2017 pak 477.430 Kč bez DPH přičemž z této částky připadají na využívání jednotlivých 
aplikací následující poplatky: 

• Mzdy – PAM (včetně portálových aplikací ePAM a HP0007), poplatek ve výši 81.131 Kč 
(slovy: osmdesát jeden tisíc jedno sto třicet jedna koruna česká) bez DPH, od 
zpracovatelského období roku 2016 pak 99.066 Kč (slovy: devadesát devět tisíc 
šedesát šest korun českých) bez DPH; 

• Personalistika – PER (včetně portálových aplikací ePER a HP0008), poplatek ve výši 
31.249 Kč (slovy: třicet jeden tisíc dvě stě čtyřicet devět korun českých) bez DPH, od 
zpracovatelského období roku 2016 pak 37.982 Kč (slovy: třicet sedm tisíc devět set 
osmdesát dvě koruny české) bez DPH; 

• Vzdělávání – VZD (včetně portálových aplikací eVZD, HP0030 a konverzního modulu 
HE0047), poplatek ve výši 47.154 Kč (slovy: čtyřicet sedm tisíc jedno sto padesát čtyři 
koruny české) bez DPH, od zpracovatelského období roku 2016 pak 52.752 Kč (slovy: 
padesát dva tisíce sedm set padesát dvě koruny české) bez DPH;  

• Systematizace – STM (včetně aplikace HN0033), poplatek ve výši 27.209 Kč (slovy: 
dvacet sedm tisíc dvě stě devět korun českých) bez DPH, od zpracovatelského období 
roku 2016 pak 33.305 Kč (slovy: třicet tři tisíce tři sta pět korun českých) bez DPH; 

• Elektronické podání evidenčních listů důchodového pojištění – ELD, poplatek ve výši 
6.955 Kč (slovy: šest tisíc devět set padesát pět korun českých) bez DPH, od 
zpracovatelského období roku 2016 pak 8.372 Kč (slovy: osm tisíc tři sta sedmdesát 
dvě koruny české) bez DPH; 

• Registr nemocenského pojištění – RNP, poplatek ve výši 6.955 Kč (slovy: šest tisíc 
devět set padesát pět korun českých) bez DPH, od zpracovatelského období roku 2016 
pak 8.372 Kč (slovy: osm tisíc tři sta sedmdesát dvě koruny české) bez DPH; 

• Docházka – DCH a Sledování přítomnosti – SLP (včetně portálových aplikací eDCH  
a HP0009), poplatek ve výši 28.674 Kč (slovy: dvacet osm tisíc šest set sedmdesát čtyři 
koruny české) bez DPH, 

• Adresářové služby – ADR, poplatek ve výši 18.144 Kč (slovy: osmnáct tisíc jedno sto 
čtyřicet čtyři koruny české) bez DPH, od zpracovatelského období roku 2016 pak 
22.256 Kč (slovy: dvacet dva tisíce dvě stě padesát šest korun českých) bez DPH; 
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• Zaměstnanecké výhody – eCAF, poplatek ve výši 23.585 Kč (slovy: dvacet tři tisíce pět 
set osmdesát pět korun českých) bez DPH, od zpracovatelského období roku 2016 pak 
26.349 Kč (slovy: dvacet šest tisíc tři sta čtyřicet devět korun českých) bez DPH; 

• Excelent – ECL, poplatek ve výši 2.467 Kč (slovy: dva tisíce čtyři sta šedesát sedm 
korun českých) bez DPH, 

• HB0057 pro převodní příkazy z aplikace PAM do ČNB ve formátu FS5 s elektronickým 
podpisem, poplatek ve výši 1.734 Kč (slovy: jeden tisíc sedm set třicet čtyři koruny 
české) bez DPH, od zpracovatelského období roku 2016 pak 2.023 Kč (slovy: dva tisíce 
dvacet tři koruny české) bez DPH; 

• Zaúčtování plateb do IISSP (Státní pokladna) – HB0052, poplatek ve výši 6.620 Kč 
(slovy: šest tisíc šest set dvacet korun českých) bez DPH; 

• Výstupy do IISSP pro ÚV – HE0048, poplatek ve výši 6.890 Kč (slovy: šest tisíc osm set 
devadesát korun českých) bez DPH, 

• Předpis mezd do IISSP (Státní pokladna) – HU0029, poplatek ve výši 31.756 Kč (slovy: 
třicet jeden tisíc sedm set padesát šest korun českých) bez DPH, 

• Vyhodnocení znalostí, zkoušek a osvědčení – HS0071, poplatek ve výši 13.944 Kč 
(slovy: třináct tisíc devět set čtyřicet čtyři koruny české) bez DPH. 

• Hodnocení v režimu státní služby – HP0082, od zpracovatelského období roku 2017 
poplatek ve výši 25.500 Kč (slovy: dvacet pět tisíc pět set korun českých) bez DPH, 

• Systemizace služebních a pracovních míst – HE0092, od zpracovatelského období 
roku 2017 poplatek ve výši 17.014 Kč (slovy: sedmnáct tisíc čtrnáct korun českých) bez 
DPH, 

• ISS Informační systém státní služby, od zpracovatelského období roku 2017 poplatek 
ve výši 54.088 Kč (slovy: padesát čtyři tisíc osmdesát osm korun českých)  bez DPH. 

 
5. Příloha č. 1, 3 a 4 Smlouvy se nemění. Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje přílohou tohoto 

dodatku, tj. Příloha č. 2 – Seznam a rozsah využívání poskytnutých aplikací. 

6. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž uživatel obdrží dva a společnost Vema 
jeden. 

2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že odpovídá jejich svobodné a vážné vůli 
a na důkaz toho připojují své podpisy.  

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je účinný od  
01. 06. 2016. 

 

V Brně dne: 19.05.2016      V Praze dne: 17.05.2016 

  
 

 

      

Vema, a. s.  Uživatel  
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Seznam a rozsah využívání poskytnutých 
aplikací 

Uživatelé aplikací společnosti Vema v rámci Smlouvy: 

Subjekt  IČO Počet pracovník ů 

Úřad vlády České republiky 00006599 700 

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

Produkt  Název Počet 
licencí 

Počet 
pracovník ů Varianta 

PAM Mzdy   700 Víceuživatelská 

PER Personalistika   700 Víceuživatelská 

VZD Vzdělávání   700 Víceuživatelská 

STM Systemizace   700 Víceuživatelská 

DCH Docházka   450 Víceuživatelská 

DTE Doch. terminál ke snímačům TRAX 7   Jednouživatelská 

SLP Sledování přítomnosti (Vema)   140 Jednouživatelská 

ELD Elektronické podání ELDP   700 Víceuživatelská 

RNP Registrace nemocenského 
pojištění   700 Víceuživatelská 

ADR Adresářové služby   700 Víceuživatelská 

eDCH portál   450 Víceuživatelská 

ePAM portál   700 Víceuživatelská 

ePER portál   700 Víceuživatelská 

HP0007 Portál PAM  1   Víceuživatelská 

HP0008 Portál PER  1   Víceuživatelská 

HP0009 Portál DCH 1   Víceuživatelská 

eCAF Zaměstnanecké výhody    700 Víceuživatelská 

HE0047 Rozesílání mailů   700 Víceuživatelská 

HB0052 Zaúčtování plateb do IISSP (Státní 
pokladna)   700 Jednouživatelská 

HE0048 Výstupy do IISSP pro ÚV   700 Jednouživatelská 

HU0029 Předpis mezd do IISSP (Státní 
pokladna)  1   Jednouživatelská 

HS0071 Vyhodnocení znalostí, zkoušek a 
osvědčení  1   Jednouživatelská 

eVZD portál   700 Víceuživatelská 

HE0026 Export z PER do Lotus Notes 1   Jednouživatelská 

HP0030 Účastníci školení  1   Víceuživatelská 

V4S V4 server 1   Víceuživatelská 
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HB0057 formát FS5 s el. podpisem   700 Jednouživatelská 

HN0033 Standardy pro zákon o státní 
službě   700 Víceuživatelská 

HP0082 Hodnocení v režimu státní služby  700 Víceuživatelská 

HE0092 Systemizace služebních a 
pracovních míst  700 Víceuživatelská 

ISS Informační systém státní služby  700 Víceuživatelská 

  


