
  

Úřad vlády České republiky 
 

 

 

Ev. číslo: 16/086-0 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVA  
NA VYUŽÍVÁNÍ APLIKACÍ  

č. 2016/068 

uzavřená podle ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“)  

1 S M L U V N Í  S T R A N Y    

1.1 UŽIV ATEL  

Organizace:  Úřad vlády České republiky  

Adresa:  
nábř. Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá 
Strana 

Zastoupená:  Ing. Lenkou Dynterovou, ředitelkou Odboru informatiky 

IČO:  00006599  

Přidělené číslo zákazníka:   4960 

(dále v této smlouvě jen „uživatel“) 

1.2 POSKYTOV ATEL  

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 „poskytovatel“) 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany tuto smlouvu o poskytnutí práva 
na využívání aplikací:  

2 P Ř E D M Ě T  S M L O U V Y   

2.1 Předmětem této smlouvy je rozšíření práva na využívání programového vybavení 
poskytovatele pro zpracování dat uživatele poskytnutého uživateli v souladu s cenovým 
ujednáním, smlouvou č. 05/110-0 (Vema č. 2004/451), ze dne 22. 11. 2005 (dále jen 
„Cenové ujednání“). Rozšíření bude provedeno o aplikace pro státní službu - Hodnocení 
v režimu státní služby, Systemizaci služebních a pracovních míst a Informační systém 
státní služby. Uživatel tak bude nadále oprávněn využívat programové vybavení v rozsahu 
specifikovaném v příloze č. 1 této smlouvy. 

2.2 Poskytovatel touto smlouvou uživateli potvrzuje poskytnutí nevýhradní licence 
na neomezenou dobu k použití aktuálních verzí aplikací dle přílohy č. 1 této smlouvy, které 
jsou ve shodě s platnou legislativou za podmínek dále stanovených v této smlouvě, 



Cenovém ujednání a elektronické licenční smlouvě. Licence je platná pro území České 
republiky.  

2.3 K aplikacím bude poskytovatel provádět po dobu záruky dle bodu 5.4 této smlouvy 
aktualizace. Aktualizace budou prováděny v návaznosti na změny a nabytí účinnosti 
celostátně platných právních předpisů, případně v termínech dohodnutých s uživatelem.  

3 C E N A   

3.1 Cena předmětu smlouvy uvedeného v čl. 2.1 této smlouvy činí 500.060 Kč bez DPH 
(slovy: p ět set tisíc šedesát korun českých). 

K ceně bude připočteno DPH v odpovídající zákonné výši. 

3.2 Cena předmětu smlouvy uvedeného v čl. 2.3 je upravena dodatkem č. 3 Cenového 
ujednání. 

4 F A K T U R A Č N Í  A  P L A T E B N Í  P O D M Í N K Y   

4.1 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny předmětu smlouvy uvedená v čl. 3.1 této 
smlouvy bude provedena na základě faktury (daňového dokladu), kterou poskytovatel 
vystaví po podpisu této smlouvy. 

4.2 Uživatel uhradí peněžité závazky vyplývající z této smlouvy v době splatnosti 21 dní ode 
dne obdržení faktury, na účet poskytovatele uvedený na faktuře.  

4.3 Na faktuře musí být uvedeno evidenční číslo uživatele uvedené v záhlaví této smlouvy. 
Uživatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo má jiné závady v obsahu podle této smlouvy. 
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 doba splatnosti. Celá doba běží znovu ode dne doručení 
opravené nebo nově vyhotovené faktury.  

4.4 V případě prodlení uživatele s úhradou poplatku dle této smlouvy je uživatel povinen uhradit 
poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

4.5 Úrok z prodlení je splatný do 30 dnů od vyčíslení a doručení druhé smluvní straně 
na základě faktury vystavené dotčenou smluvní stranou, nedohodnou-li se smluvní strany 
písemně jinak.   

5 Z V L Á Š T N Í  U J E D N Á N Í ,  Z Á R U K Y   

5.1 Poskytovatel je oprávněn v případě podstatného porušení smlouvy ze strany uživatele, 
zejména pak jestliže je v prodlení se zaplacením ceny delším než 30 dnů, nebo v případě 
poškození autorských práv poskytovatele odstoupit od této smlouvy.   

5.2 Uživatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení 
druhou smluvní stranou tak, jak je uvedeno v příslušných ustanoveních občanského 
zákoníku.  

5.3 Na funkčnost dodaných aplikací poskytuje poskytovatel po celou dobu využívání záruku. 
Tato záruka zahrnuje závazek poskytovatele, že dodané aplikace:  

••••  nemají právní vady,  

••••  jsou schopny rutinního provozu v běžné provozní činnosti uživatele na datech 
uživatele,  

••••  budou pracovat podle referenční dokumentace, která je v elektronické podobě součástí 
dodaných aplikací,  

••••  poskytnou výstupy nebo podklady pro výstupy, které budou v souladu s příslušnými 
legislativními předpisy ke dni předání aplikací a během záruční doby.  



5.4 Záruka je poskytována a dále prodlužována na základě úhrady ceny uvedené v dodatku  
č. 3 Cenového ujednání.  

5.5 V případě průkazným způsobem ohlášené závady v průběhu záruční doby je poskytovatel 
povinen neprodleně zahájit práce na jejím vyřešení. Vyřešením reklamace se rozumí podle 
povahy závady její odstranění nebo stanovení dalšího postupu, který umožní využívání 
aplikací bez výrazných omezení až do úplného odstranění závady.  

5.6 Za průkazný způsob ohlášení závady se považuje vyplnění a odeslání formuláře 
na Zákaznickém webu nebo ohlášení závady na pracoviště poskytovatele na tel.: 
530 500 500 v pracovní dny v době od 8.00 hod. do 17.00 hod. Služby objednané mimo 
uvedenou dobu se považují za objednané v 8.00 hod. nejblíže následujícího pracovního 
dne. Pokud do 15 minut od ohlášení závady na Zákaznickém webu uživatel neobdrží e-
mailem potvrzení, ohlásí závadu prostřednictvím výše uvedené telefonní linky. 

5.7 Aktuální verze aplikací jsou uživateli k dispozici na webových stránkách poskytovatele, tzv. 
zákaznickém webu, na adrese http://zakaznik.vema.cz.  

5.8 Právo na používání aplikací (licenci) nemůže uživatel převést na třetí osobu nebo třetí 
osobě poskytnout tuto licenci bez písemného souhlasu poskytovatele.  

5.9 Veškerá vlastnická a jiná práva týkající se aplikací a jakýchkoliv kopií aplikací Vema 
náležejí poskytovateli. Veškeré duševní vlastnictví obsažené v aplikacích Vema náleží 
poskytovateli a může být chráněno příslušnými autorskými a jinými zákony.   

5.10 Uživatel se zavazuje, že během využívání aplikací Vema bude: 

••••  používat aplikace Vema způsobem uvedeným v uživatelské dokumentaci,  

••••  používat verze aplikací Vema platné pro zpracovávané období,  

••••  postupovat v souladu s Obchodními podmínkami poskytovatele, které tvoří přílohu 
Cenového ujednání ve znění pozdějších dodatků.  

6 Z Á V Ě R E Č N Á  U J E D N Á N Í   

6.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
01.06.2016. Je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží uživatel a 1 poskytovatel. 

6.2 Licence dle čl. 2.2 této smlouvy je nevypověditelná. Ustanovení § 2370 občanského 
zákoníku se nepoužije.  

6.3 V případě vyšší moci je každá smluvní strana zproštěna svých závazků z této smlouvy 
a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli 
ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran bude tolerováno. 

6.4 Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní 
vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoli 
ustanovení této smlouvy by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti či vymahatelnosti, 
zavazují se smluvní strany dohodnout se na náhradě takového ustanovení novým, 
obdobného obsahu, významu a účelu.  

6.5 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran na jedné listině. 

6.6 Poskytovatel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto 
mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 1 občanského zákoníku. 

6.7 Poskytovatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. 

6.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:  

••••  Příloha č. 1 – Seznam a rozsah využívaní poskytnutých aplikací.  

Příloha č. 1 – Seznam a rozsah využívaní poskytnutých aplikací je výčtem veškerých 
aplikací, které poskytovatel poskytuje uživateli k užívání na základě této a dříve uzavřených 
smluv.  



6.9 Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že se řádně seznámily s jejím obsahem, který 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, považují ho za určitý a srozumitelný a na důkaz 
tohoto připojují vlastnoruční podpisy.  

 

V Praze dne 17.05.2016     V Brně dne 19.05.2016 

 

 

Uživatel  
Úřad vlády České republiky  

 

Poskytovatel  
Vema, a. s. 

 
 

      

Ing. Lenka Dynterová  Ing. Bc. Jan Tomíšek  
ředitelka Odboru informatiky  předseda představenstva 



PŘÍLOHA  
č. 1 ke smlouv ě č. 2016/068 

Seznam a rozsah využívání poskytnutých 
aplikací 

Subjekt  IČO Počet pracovník ů 

Úřad vlády České republiky 00006599 700 

Smluvní strany v níže uvedené tabulce pro úplnost uvádějí: 

1. ve sloupci „Počet pracovníků“ celkový počet pracovníků – licencí, kterými disponují 
na základě Cenového ujednání a této smlouvy. 

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 1   Jednouživatelská 



6 

 

osvědčení  

eVZD portál   700 Víceuživatelská 

HE0026 Export z PER do Lotus Notes 1   Jednouživatelská 

HP0030 Účastníci školení  1   Víceuživatelská 

V4S V4 server 1   Víceuživatelská 

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 

 

 

 

 

 


