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"NadobúdaEr)
článok 2
Prcdná zr/uly

predmetom tejto zmluvY (d'alej len ako

"zml0va")r:
a) závázok Poskytďatel'a píebeŽne póskylóÝať Nádóbúdát€l'ďi najnóÝŠia aktua zá.ie (úpgráde, Updaré)
nižšéuvedený.h ap|ikačný.h pďitačových proEamov (ďa el len ako,,ProqEmý'), služby systémovej
podpory ktýmto Přógíaňom, UdéLiť práva ňa pouŽitie (ddlej len ako
na nadobudnutó

"Lcn.ie")

proqíamy, aktuahačnépoiitaóýé prcglamy (d'a ej len ako,"AktualračnépíogĚfiy') a altua nóÝanó
aplikačné počitáóVé píó9rámy (dálój loí á ko ,,Ákt@| zova né proqíamý)
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b) závazok Nadobúdátéla záplatť poskytovate bvi raz rcčn€ alebo pod'a dohody pop atky ra aktua Dácie

Proqramov, za služby systémovel p.dpory kPróoíaňóň áá údelené L].en.e na Aktuahainé
prcqřaný a na Áktúa zóVanó Próqíamy (ďaejlen ako,Aktua DaČnépop atkť)

c) úpíavapřáV a povinnólii PóskytóVaié'a 3 Mdobúdatel (daej aj ako ,zmluÝné strany") Vo vzťahu
t nadobudnutým PrcgEmom, Aktua záčným pmqňmoň a Akila uNaným prcqBmom, udeleným
Lcen.ám na nádóbudíUté Píó§ramy, na Aktúa kačnéproqramyl na A ktualrova né Prcgía my a Úprava
práv a povnnosti poskytovatela a Nadóbúdate'a fi póskytóváni súžebsy*émovej podpory
knadóbúdíU§ň Prcqlamom, AktuahačnýD proqGmom a Aktm Dovaným Pmqranom

článok 3

Ljrénčft' .hllva teíniny a 5p3ýb plreoia

Touto Li@nóou zmurcu V zmysle zrenia §65 Aotomkého žákona úd.'úlePóskytďatél N.dobúdat€l'@i
Lcen.ú na Píogřňy (ak UŽ debola pí€dtým udelená, inou li@nČnou zmlwou alebo iným dokuméitom),
lcencu re AktualDačre prcgÉmy alcenou AktulóVané Píogramy ža nlžiie úvéaeiýchpodnienok
Poskyrovát€l' !,ýh ású]e, že le Mtetom práv ku v+tkým posMnutýn počitačovýmprcgíánM
Gam6tnaneckým alebo spoloórým d elam), tJ, žévykonáVa maj€tkové píáVá aútóíá kU Všétkým po9kytnutýn

3.1
3.2

3,3

3.4

M mdob0dnuté Prcgíánryl AktúáliZČnépíó§ramý a na AktuólDované PrcqGmy 9 p6Mujú
na.rJbú platnGt zúluvy Podmenkou je dodÉiavanie závázkov á pďinností zo stlany Nádobúdatéla
W vďahu k udelenýn L'.encrim v zmyslé znén]á zmlu!,y á žn€nia V+ob<ných li@nčných podmienok
spólďnon ToPsET solut ons 9.1. o. {d? lej en a ko
l ce nČnépodm ienky" ),
"Všeob{né
Lkencle pódlá znlúvy 5a uderujú vzmyse znenia §19 ods,4 AutouGho zákona na niŽŠie UvedeŇ
spósoby ružitia nadobudnutý.h Prcgramov, Aktúalračných pí€ramóÝ a Aktualizovaíých Progrdhov:
L'cencie

a) Whotorenie záložnkh kópiinadobudnotkh Prcglamov A.'Iúállačný.hp@gĚňov a Aktuóftoýaóých
Prardmov pre vlastre potreby Nadobúdate'a,
b) inštaáció a póúžne nadobudnúý.h PógřámóV, Áktualizačný.h prcqGmov a Aktualřryanýó
Prograoov u Nadobúdate'a pod]'a inštalačnkh a poožíVaté3kýchnárcdď á píirúčlekk plbgŘhóm
odreM zá ud€lené Lióncie Ý žňysle žnenia §69 AutoÉkéhozákona na nadobodnuté Píoqramy je
zahnutá v nadobúda@l cene Pr€ramov. Vnadobúdacq €ne PrcgÉmóV (ókrem Prcgramov
nadobudnuď.h zá symbólcké ak ldé ciy spíavidl. 1,00 € bez oPH _ vď, d'alej) je poč.s p ých 12
m6iaóV (pďínájú. ptrým dňom resia@, na9ledujúc€ho po mesiaci nádobudn0tiá PrcglálB) zahřnutá
aj odmena za udelené Lcencie m Akt0álzáčné progřámy a ÁktúálžovanéPóorómy, V d'alloň obdobi
budé ódméiá za udelené LcencĚ na AktualiaČné prcgramy a odmená zá ud€léné LiGncie ná
Aktua izwané Prcqramy áhnutá v Aktualiačných pophtkoch,
Pre Prcqramy nadobudnuté za symbolické akciore c€ny Gpbvidla 1,00 € béz DPH) jé odňéna ža údéhné
Li.en.ie na Aktuáll2Čnépró§rahy á Akiúa izované Prcqramy zahínunj v Aktua zaČných poplatkeh,

Poskytovaté' údé'UjéNadobúdate'ďi vzmys|€ znenia §67 ods,l Auto§l€ho zákona Li@nce na
nadobudnuté Proqamy, na Aktua DáČnéprcgramy á Aktúa Dováné Pl€ramy V úzeňne obňedzenoň
íor$húnó Úzém e slď€nskej Épúblikyá Én€ obmedzenom rcz9hu na taký @Č€t inŠtalácii DroqEmN

(lcemia, mult]iřncir, sieťová

ll.eí.á), áký

pdd'a zňlúry

Nadobúdate' nádóbonol od Pó§k}tóÝáte]'a

né je V zm}sle zre.ia §72 ods,1 Auto§keho zákore oprávnený udeliť trctej Mbe súhlas
Gubli@nciu).a poožíVanie PbqíánB, Nadóbúdatél móže V žmys e zn€nla §72 óds,2 AútóÉkéhóákóná
Lřenciu nd ProqGmy zm uvou postúpťna tretiu 6obu len s predclrádzajúcim pi$mnýn súhlá$m
Po§ky{ovatelá, o pGtúpeni Licncre á osobé postupnika je Nódobúdatel povinnÝ informovať
PosMovateta be zb}tďného odkadu, Plechod práv a pNinností vo vťahu k udeleným Licncúm na
přávného nástúp.ú Nadobúdatela nle ]e V zmysle žrenla §71 ods,1 Áutotského zákoia t"ý účený
Nadobúdót€l'

Ud.,!r. v zmysl.

n.na

97D ods 1

luiorkého 7;koM NJdobúdateloV neýihradnú L.en.

PosMovatet bude poás platnosti Zmluv,y dodáVáť Nadobúdát€lďi Aktúá]záčnéPmgbmy alebo
Aktúaližďáné PíogÉňyna vhodný.h n6ičo.h (cD, DVD) aeb. initaácou @z interct 5 náVodom na
inštalovanie a pís ušnou dokumentá.iou, Podlá dohody ál€bó Vlastnéhó uváž€nia kh dodá
póstíednídvóm vérc]iéhoprepíóvcu, osobíe, elekt@ncky al€bo vzdiaeným pútupom.

Nadobúdate ' poruiil zm uvné závázky spó$bom uv€deným vods,4.a, pism, a),b),c), bude
poskytovatel opíávnénýpozasiáviť alebó úkónčťNádóbúdatetovi dodávade aktua]ácii píogramov
a p@stav ť alebo ukonČiť psMovanie systémorej podpory k PrcqÉmm,

Ak by

PosMovatel bude Nadobúdatebvi po dobu patnosti zm uvy poskytovať bud'§ám, álebo
prcstíednídvom řétéJ fi uvňej stíany bezplatné 9užby systémovej p.dpoly k nadobudnuďm
PrcqGmom, Aktual]začným proqamom ak AktualóVaným Pr€Émom, zahiňajú€ telefonické
konzoltá.É, ema] oVú koÉšŇndeiciu a vzdialený píistup k počitačuNadob,jdateťa,
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Ak budé Pos§tóVátet aktMlžóVať Píd§Ěňy na zákade zňien egis]ativyl !,yvinie, ote9tuje a nodá
Nadobúdatebvi Aktualiačnéprcg€my álebo Aktuálibvané Prcgramy V čo najkratšom čaý,
p melanom ozsahu zmkn léglslativy á dostúpnón í.evantiýrh podkladov,

3,11 Ak bude Nadobúdáte' póžadóVať o§obnú náýšteÝú píaoÝniiov Poskytovate'a

a

úč€loú íštilácie

prcqnmov, ikolen a a pod,, bude tem Ín sř€tnutia stanovený dohodou obďh stÉn, naj n6korŠie vŠa k
do 14 dníod Upátnenlá p.žládavky Náóbúdátelbm,

Ůá"ok a

Aklulizačnépoplatkf
poplatky sú úVédenébez DPH a s DPH s áktuáhoú sadzbou DPH 20oÁ á 3Ú
'aČné
staíovénéžm UVné tloh.dou V zmys e zákona ó, 13/1996 Z z a WkonáVa@j vyh ášky č, 37/96 z z,
V platný.h zneniach. Píi zn€ne sad,by DPH 9 Výšká AktúáliDčný.h póplatkov s DPH Vypóčitá z 0Ý€denél
cny bez DPH á áktuálnej gdzby DPH V deň vystavenia faktúry,
N ŽŠie uvedené Aktua

RóřnÝ árruá li2ačĎý ,oplalok od roku 2020
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pGomnou dohodou oboch žm uvný.h stlán,

na zákade @hodnutia Posk},továt€l'a, k€dy zfulanú fáktuíované AktMlzáčnépóplatky
Výškéako bolifáktubvaóé v !renchádzaiúcom roku írok R-1),

V

pórcdnej

nó základe řózhodnúta PoskytoÝateh pod a

řh ŇVodnej

Výšky z píed chádzajú.e hó

Dhiadnutimnavišlujnf;.epodlanás]ódJjú.ehótéxiu,Póskytovate'mápláVozvýšiť
Aktuáliróč.é poplatky tak, aby zvýšenie cien v pe@ntij.h voči predchádz.júch .énáň neprcsaho
jad@ú ač5túinflá.iú spót.eblb.l§kýó cien (úhh) v p€ícntách, oíciáne stanorenú ŠÚsR za
sedované obdobie Gledovaným obdobím 5a m}sli obdobie od septembía íoku R 2 dó séptembíá
mku R l), Áktúá ny.énnik Aktúalračných popátkov ná MsedújúciDk (rck R) WhotovÍ Posk}tovate'
do 31 októbla aktuá neho roku R.1,

za

ProgFmy, ktoré sú P6Mnute Nadobúdatetovi za @nnikóVé .ény, alebo
dohodnlté znřené nadobúdace.éíyb.z téífiinóVanél Vlazan6t zmluvy, aebo dohodnuté znižené
nadobúdace ceny s termínovanou viazanosťou zm uW 5Ú zahnutéodmeny z. L.én.éía nadóbúdnute
P.oqramy, ako aj bezpatié aktúalácé Píooíamď, b€zplatné s UŽby systémovej podpory, odmeny za
Lcerce na AktualizaČre p]oqramy ana Aktuali4vané P@qram, a to na óbdobié naslédulúcich12
k len!áíiy.h médacď, póčina]ú. mesiacom nasedulúcim po mesac, V ktorom bol] Prcqramy
nadobudnuté, alebo podl'a dohody uvedenel v @nry€j ponuk€ a potvdenej objednávkou lén iá óbdóbe
do kónca ka éndáínéhó íókú, Na začiatkúnashdujúcho (spravidavjanuár, najneskoršie Všakdo kon@
p. rokú, v ktobm bo i Pí€ ra my nadob ud n uté bude Poskytovate ' fóktú óVať Nadob údátel'ď
l ú na) roka
Ahua izačnépoplatky alikvótne en ža ž!,ýšnéobdobe od Upynutá bezp]ótnéj doby 12 m6ia@V do
kon.a íok, alebo podla dohody trdenej v @nry€j ponuke a powídenej objédíávkóu budé
objednáVate]' faktúrcVať Nódobúdat€rď ža obdóble c€léhó íóká, V d'alšich íokoch bude Posk}tovatet
faktúíóVať dohodnuté Aktoa]záčnépopatky splavidla vjanuári, najn€skoÉie však do konó Júiá
V nádobúdací.h cenách

ó

píoqGmy, ktoé pGkytol póskttóvatél Nádóbúdatélovi ža dohodnutú zniženú nadobúdaciu
Gnu s t€íminovou viaDnosťou zmiu!,y na ulČ]téobdobie
uvádza dobd vazanosti (§píáVidla 3 5
rckov) a fakturovaná suma znižefu nadobúdaclá céna 2 PíógÉmy s t€minovou viaDnosťou zmlo!,y,
vo faktú€

9

ooba Viaanosti zm]uvy 5 teminďou Viažfusťóúžačiná dátUM nadobudnutia platnGt a účinnosti
zňú!,y akonči31 d€Gňbra rcku, ktorý je súČtomloku naóbudnutia platnosti a ÚČin íosti zm úvy
s teminďou viazanGťou a po&u lokov viazanGt uÉdéDkhvó fáktúre a v zmluve
Nadobúdat€l' Prcqc mov 5 teminovou vázan6ťóú zm UVy s zavazulé á súh]asi s ďm, že pď.s doby
od teíminu nadobudnutia platnosti a účnn6tizmlu!,ydo t€mínu, ktoďje uvedenývč.3 ákó teímín
uzavret]a zmluvy

F

dobu uditú

a) zotťá vo zmlwnom rďahu 5 P6k},toÝatelbm Ý súládé 9 fuj ml záVázkámi á néuskutofn i Ž ad€n
taký úkón, a to z akýóko'Vek dóVodov (okrem dóvodu odstúp€nia od zmluw na zákóde podstatného
porušed a zmluvy Posk},tovateróň a dóVodu úkončenia phtnosti zm UVy dohodo! zm]uv.ýó stán),
ktoú by srefuVálkúkořénu, alebo účeomktolého by malo by1'ukončenie platnostizmlúVy pí€d
up|ynutím doby v]azan6t (be ohl'adu na 9kutočné plávné Ms edky Ureneného úkonu),

b] bude plabť Poskytovatel'ďi íiádnéánaás ná základe doruČenkh fáktúr aktuálre (V Dku
Vyhotrenia Íakh]l) AktualzaČnépoplat*y po dobu Viaáiosti zm u!"ý, píiČóňnébúdeÝ oméŠkní
5 platbou o viac ako 30 dnl pó sp átnostl fáktúr,

c)

9

nedopusti
t kého konania, alebó svólim kónanim n.dá Posl§,tovatébvi Žiaden taký podnet a ani
icnčný.h pÉv PŇkytďót€l'a
neumožni také konanie (najmá, a e n e hn týkajúeho 5. autoískth
Všfub€.ných lc€nČných podmienkach), na zákade ktoíého by
uvedených
právo
PosMovátelbviwn ko
na odstúp€nie od zm uvy zdóVodry podstatiého álébó népodstatného
népnénaálébó póíúš€nia zmluvy a€bo zmluvných povinMti (pod'a tejto zmuw, pripadných

á

Vzňl@ ah

dodatkov k zmlwe a Všeob{ných li@nčnÝ.h podmjenok] zo štrány Nadóbúdaté al kU ktorýn sa
žaviazál vtéJbo zňllve, dodatkúh kzňluve 3 rc vŠeobecných IcenČných p.dmienkach, a€bó na
zákldde ktoého (ronania) by bo Po9k},tóvatél opíáVnený mu pď.s doby Vazanost dď.5ne

přeruŠiťp6ky,továnie AktualzáČný.h pr€ramov

a

Ahualřovankh Proqíam@, Lcenclí knim

a sluŽieb 9y9temovej podpory.

éktóéhó zó záVazkov Nádobúdát€l'a W€d€ných vyššieV pism, a), b), c)
tohoio odstawa (najmá daej v.ymenovaných, ae nie len ďchto - nqaplatenré Áktúálibčných
popl.tkov aniv lehote do 30 díi pó s platn6ti fa ktú ryl jednostíanné 0končenie platnGt zmluvy prcd
upynutím teminu do ktorého je zm uva na dobu uřú uzavrctiá, wkonan]e úkónú sméíúlú€ho
k Ukóíčéniúolatnón zh Uw álébo ié] dodatkď před 0p ynutím terminu, do ktorého je zmluva n.
V pripadé poruš€n

á

n

dob0 0řtú UzavreLi, a to bez ohl'adu na skutďnosť, či naozaj dójd€ k úkončen! p átnoďi zmluÝ}
a ebo tlodatkov knej atd.,,.) bude Nadobúdatel povinný aplaťť P6k}tovate byi zm luvn ú pokutu na
,ákade faktúry Vystavenel Posk},lóvót€lbm vo Výške íovnalúcejsa súčtuešte neDplatených ročných
p.platkov za zostiáVajúé obdobe vdzanost od teminu porúienia nektóÉj
Akrua žačíých
povinnoďi
,
Nádobúdátel'a úVedéných \,ýŠŠie,do t€íňinu, do ktoíého bóla zm úVa na dóbu UřČlnj

yýpo&u takto stanNnej výiky zm uvnej pokuty 5a bud€ výik rciného
Aktu začnéhop.plátku píe dálše ceé rcky Viabnosti rovnóť Výške áktuáln€ho íočného
Aktua záčného pop]atku v rcku rystavenia faktúry na zmluvnú pokutu, Ak ešte nebo AktualDačnÝ
pop]atok víoku vystarenia faktúry (nó zmluvnú pokutu) Nadobúdatélov faktúrcvaný, bude
pok adať tak i9to za nezap atený 9 povinno9ťou Nadobúdate t uhGdiť ho vo výške podta zmluw.
Plávo na zm uvnú pokutu podla tohoto bodu wnkne posk}4ovatelbvi smotným poru+nim

UzavÉtá P€ úč€y

9

niektolého závázku resp, zm Uvnej pov nn6t Nadobúdótela, a tó
zm]uvnei ŇVinnosti Nadobúdateíom, orčom toto DÉVo nie ]€

V

okamihu poíúšenlažávázko ólebo

Ňdm€nené Wkonaním žiadneho
(naprikád
píéfušené
pósk}tovaná
úkonu zo stíany Póskyróvátél?
AktuálzóVaný.h PíógÉmoÝ
v pripade porušen]a závázkw a zm uvný.h pwnností pod'apísm, c) tohto odstavc, od9túp€nie od
zmlúty a p.d.), zňlúÝnúpókútú pódlá tóhtó bódú búde Nadóbúdateí póvinný zapbrť
P6Movate]bvi b€z oh'ádu na dEku doby, ktorá ešte zostijva do uplynutia doby viaánosti
zňluq/, zmlúviá pokut bude 9platíá v léhoiéMdénéjvo faktúÉ,nók v lehďé r0 díi ódó dňa
doruČ€nia faktúry Nadobúdatebvi,

v nadobúda.ich enách za Prcqíámy, ktore boi nadóbudnuté za symbolickú akciďú cenu Gpíávidla ú
1,00 € bd DPH) je zahrnutá odreió ža uaeleíe Lkencií na Póqíóňy/ íe 5Ú vnich VŠ.k zahrnuté
žiadre bapatné aktu]ácie Progrómov, ani bezplatné s]užby systémovéjpodpory,3ni odmená zá
udeené Lcence na Aktua řačnéprogrdmy a Aktualrryané ProqGmy, Aktua zácie ProqGmov, nužbY
syďémovej podporyi Lcén.ie na Aktuálibhé pblbmy a Aktualizované Přogíamy budú poskytnuté á
Aktualizačnéoopatky. Aktua izačnéFolatky budú samo9tatnou ooložkou faktúr a uvedú 9 alikvótne a
z!,yšné obdobié do kóno aktl}álnéhó íórá, póčinajúc pŘým dňóm mesláó nasledu]úcáho pó mesiaci
nadobudnutó P.oqramov, aebo budú faktu@are v aktuálnom rcku vo výške podl'a dohody uven€rej
Ý ónovej p.nuk€ a poeín€nél óbj€dnáVkoú, Podlá dóhódy a V zm}šl€ pEdchádžalÚGho zn€nia iohio
.dslavG 9 móžu Aktual]začnépopatky Wpotítať a faktuovať ako samostatni po]ožka faktúry aj na
obdobie budúc'ch 12 resáóV póčinajúc pďým dňom mesiaó nasL€dujú€ho pó mesiaciMdobodnutia
PrcqGmry, V d'allich Dkoctl bude P6k},tovate' fakturovať dohodnute AKualiačnépopatky na c€lý
íók álébo alikÝjtn€ na z!ryšok bka (ak bóli Aktuáližačnépóplatky pÉdtým fáktúóVáné ná naskdulúci.h
12 ú6iacóV) spíóvidla vjanuárl najneskorŠie vŠakdo ton6 júna aktuá neho rck .
VAKualizačnkh poplatk(h za jednoťvé PloqGmy 5ú ahmute nákady na aktualizác]e PrcqGmv,
odmeny D Udeené Lkénclé ( kénčnépopátky) na Aktuállžčnépíogramy á AktuállzóVané Píó!íámy na
óhodnute oMobĚ, služby s}§émwej podpoly zahiňalúce baplatné ěefonicke a emailore konzu njcie
a poladenstvo, vzdiáléný píistop k počftáčuNadobúdateía, návody na lnštáláci0 v pápiéíovej alebo
p.dobe. ÓaFj
eektóni.ké] p.dobe ó pouŽÍýat€]rk€ púuiky (pip. dodatky k nim) §eŽ v e€ktonick€j
je Vnich zahnuni al ..na ža J€dnú poštovú zásl€lku š aktMjzá.lóU jednéhó PíogíaňUlďné
(óbÉhu]€ m abbo DVD, návod na ]nšt lovane Prcqíamu a pípadne použiýat€l9kú prnučku ép,
dodatok k ner, poštovné, bá|né a manipuláčný popIatok, Píe díúhúa táždúďašio ášelku s
akt@lá.lámi iednotlivých P@qramov zasieaných poštou Wstaví Posl(ytovate' na zák]ade poéu
dodaný.h zásieok jednu súhrnnú faktúíU na Všetlq dodané zášelky v dďémbli aktuá ného íot l á]ebo V
januán na9edujú@ho @ka, V @ne 3,50 € b€z DPH za druhú a každú ďalš]u zási€]ku je zahrnute
médium, nahratie prcqlaňď, póštovné a balŇ,

dádok
P]atóbné

5,1

FáktuóÝáné Aktuóliačné poplatky a pop atky

a

5

pódfubhA!
zásie ky rc výšt€ podla znenia ě. 4 a znen a 9íipadných

dodatkry kzmluve zapati Nádobúdatel Vtemine uvedenom Vo fáktúí€ vpo, ,Jeřmin úhradť,
Kcnám béz DPH' ktoíé9ú uvedené vods,4,1, alebo budú uvedené V dodatkoch k zm uve bude
P6Mwate'faktúbváť sumú DPH podlá áktúálnej $dzby DPH V deň v,ystárenia íáktúry,

Nedodlánie temínu úhlady íaktuřóVánél @ny Nódó,jdatelm oplávňUje Poskytovate'á na úp]atnenie
úbku z oreškaia vo Výške 0,05 % z fakturcVárej cěny D každý kalendárny deň omeškan]a,

ůánok 6
PohhMLl Pósk loýatďa
zhluw prĚb€žre pod]'a pótrcby aktuállbvať a udížlavať
podmienky prc spÉvnu Čhnosťwpývajúe
legislativ.ych ,mien v
PrcgÉmď, P6l§,tovat€l' bude tiež pod'á Váďného Uváženia 9

Poskytovater sa áVázuje pďas dóby pátno9ti

prcgíámy

ta(

aby

obbn úkójúcej s

spňai

z

ftdenkh

h iadnutím na preapoklódare potleby v budúcmštl ]n@Vať PrcqGmy tak/ aby ich úlMň
zodpovedala premeným t€.hnl.kým nožnGtam a pďitačoremu vybavén ú mésEký.h a obecných

p

i'ádobúdatel pí€hlasuje a 5úhla5í 9týn, že PGlqtovate'mu pďa9 pótnosti zmluvy móŽe vjednom
ralodálron
p.skyrriť n,.rolko
iednodml" Prcg|aňe, ah rď nU á] ÉňL9, vidv
V l€ždoň úbmá,róň @lU oo{lcr áspoi Jedlu a{Lál,zánJ lfund lvý(h P,oqlcnú, pnéoT nU ale
bune 9bá e p6kytďať služby systémMl podpory Pro§Én@.

ltt

a.lúld,

áá,ok 7

povimd

^1óhlj.ldbld

Nádobúdate'sa avázuje, ž€ nadobudnuté Prcgramy, Aktúa lžačnéprogGmy a Aktualizovóre Prcgíámyl
ktoé 5ú prcdmďom zm úVy búd€ póúžívať|en pre vlastné účey,rabézp.čil.h áuto6kú oóÉíu
abude dodlžiaváť al ókhodné a li@nčnéMmenky V žmyde znenla Všebených okhodných
podňiefuk spooČnoďi ŤoPsET sóutions s,i.o. (d?kj len VŠ6b€.né okhodŘ polmenky)
a VŠfub€cných llenčňýth podmienok plahýó prr užaŘó€ní zň]Uv} a b€z súhasu PosMovate'á
Épo9k},tie Prcgnmy úďej pirnkkel álebo 6/zickej @b€ na Žiadne ÚČÉy(ako Jé napr, koplrcVane
PrcgElW, p€dvádai€
Pr€ram@, spíisfupnénie databáz PíoglaM á ch štluktjl, konzultiié
poenáVánlé páíaretíď a Vlastnďtí Prcgnmď s konkurenčným pboíaňami a pod,),
k Pl€cmom,

6várqe p€dmét zm]uvy pork}tnutý v súlade s
{ovat lovi Aktualizačné podaw v dohodnutél Ýýšk€ a t€mi]É,

Nadobúdat€ť 5a
Posk

touto

zmluhu

plehť ó aplaťť

čhĎk a
znlul,

PláIfusť

3,1
3,2

zmluvále MVÉtá na dobu uÉitúdo 31,12,2025,
ó) zňluvné stÉny miřu ukonóť platnosť zmluw písomne obojstrannou doh.dou,
b) Ak ani jedna zmluvná stÉna pi$mne nepotv,di druhel zmluvng sbane rjre9kór do 31 dní prcd
up|ynutím temínu, do ktolého bolá zmluva nó dobu utitú uavretá (podla žrenb ods, 3.1), že
naďálel tďá na úkončeníplatnosti zmluvy na dobu ultnÚ, pótm esÉva zm uva Mďalej v plabEsti
a žrenís doba, na ktonj b.la zmluva UzáVretii ž doby ulČitej Édobu neutitúl a to od 1, JánUáň
rcku n6ledolúeho po up|ynutl telmínu, do KoÉho bola zmluva ná dobu !rč tú uzawelá,
c) každá zo zmlúýných 9řáí móže vypov€dať zmuvu na dóbu néúÉitú
písomnou výporedbu s 1
mesaČnou výporednou ]ehotoú kU koncu knl€ndáíneho rckal tj, pi$mná výpďed'musí M doruč€íá
dluhej zm úVnel ďíané nójneskóí v temine do 30. nMmbř aktúá íeho íoka a výpovedná hhota
úpyn]é dňa 3l, d@mbE áktuálneho rcka,
Ak Nádobúdátét pGomne neŇtvd i Poskytovaté bvl, že naďá ej truá na ukončení zmluw ná dobu ulČitú
V zmyde ?nen]a ods, 3.2, pisň, b)i póbĎh bude Po9knovateť automóti.ky poskytóVať Nádóbúdatélóvi

Liéncie, Aktualačné píoqGmy, Aktualrováné Pógřómy a,§témvú podporu k Prcgíamom na d'alŠi
kalendárny rck poskrtovate ' búde fiať póvo na zap]atene ročných Aktúa lzačných póplátkóv podra
zm uw, a to íďnakó áko pďa9 doby plat ost zm]uw na dobú útitú.
Nadobúdát€l'súhla§í s tým, že ne je možné poč.s pátnósti zhuvy pleru!ť na uřité obdobie
p.sk}tovane Li@ncii na pÉdmet zm úv!, p6l§,tovanie ÁktualizaČných prcgíamry AktúafuoÝáný.h
prcgíámv a syíémovýchs užeb a nezaplatiť za toto obdobé Aktualizačný poplatok, Ťakéto konanie
búdépďažované zo strany Nadobúdátel'a za pód§iáiné porušenie Zmluvy,

Ak ni.któlá zó zmluvný.h stíán podstatŤF porúšj zmluvo, Vznikne druh€j zmluviéJ
p.dm'enok daný.hob.hodíýň zákonnikom
okamŽté odstúpene od zmluvy
odstúpénímód zm ú!.ý táto zmluva zan ká dňom dóíUčenia pi$mného odstúpená ód zmluvy díuh€j

á

podstatné porušen e zmluw Nadóbúdaté bm sa bude považovať:

poplatky d hšléako 30 dní od
zaolaten a faktúíoÝanélšumy zá
^ktualizaóé
splatiosti uv€denom Vo fáktúre,

oňešt nie

teninu

porušenie aký.hkolvek i.enČných pÉv a autoÉkýth pláV PosMowteía (defiíďanFh Ý t€jto
zm úre á Vo všeob€nkh lienčnÝó pódmÉnkach) k autoEkým d elam pod á tejto zm uvy, tj, k

nadobLdnutýfi Pí€Émom, Aktua ŽaČným proEaňom, a€bo AktM Dovaným Pl€ramom
a porušenie ákýchkoírek poviniósť a žávázkN Nadobúdatera vďi pó6k},tovatébvi vo vzťahu
ňoŽné
kochrane pó9k,tnutý.h informácii kjdov a pri§iupďých hesiél, pí kiorcm ne
spřarcdlivo poŽádwať od Posk},tovate'a, áby pokíaČovalvpnení svojich zňIúVných pďinností
rcó NadobúdatelóVi pod á zmluvY, a to s.€tefon na lé] obgh á ÚČe l

F

Nru+nie zmlwnÝch pov nnosti Uredených

v od9, 4.4 počas dóty

Ýiaámsti zm u!,í,

poo§tdllepďJieneznluwp6.YrďálélbŤ Ý btdepova:ú.l:
omékánÉs álcualiz&iou PÉg.ámov žavnénéPosMovateh, ktoÉ pódďatným ŤÓ9bom
p né zremožn í plácu 5 Pro§ rámáml akla izďáným podl'a zúru!,y,
d lhodobo ob.nedzi, a €bó
Ú

,éod9 r loo.roo,;FD,ďo-1,a do\od,

p6M

zfilUVre nrany si porechajú plnen a, ktoíé§i

V

i

td

l"'Pdo,Ta,

do ÚČinnos1i odstúp€nia od zmlu!,y,

2mlut} jednou zo zmluvnkh strán, bude Nadobúdatel povinný b€z
prMiať
reŠkania
od P6k},továt€Ía VŠďl9 plnenia wplýlajúce ž pí€dmétu zmlu!,y, a to vzniknué

.

pdpadé odstúpéniaod

!,ykonané aléb. posk}tnuté Poslvtovate bm

Ó

r]Č nnósti odstúpenia od

zňlut"y,

od§túpénim poskttovatela od zmlu!,y neaniká právo posMovatela voč Nadobúdatelovi na
áplatenie vyfaktúíovanFh čiastok pnene zmluvy, któé (pnénie) boo nadne od@zdané
Naób&atelovi a€d ÚČnnosťou odstupénlá od zmlovy. Nezaniká ani píáVó Póskrtovate'a voó
Nadobúdatelď ňa ,aplaténl€ Všeeých vyfukbrovónýth óašrók po odstúp€ni Po9k}tďatetá ód
zmlu!,y za plMia zmlu!,y/ Koé (pnenlá) néboli do úónnostiodstúp€nia ón zmfuVy vyfaktúrcvané,
ale na strane Poskytďatéla Vžnikli, aboiv}koíaíéalebopósk},tnúte p€d účinnosťouodstúp€nia
pósk tovatelá od zmluvy,

á

9

fin.nčiéžávážky Vďi P6kytďaterov
okamžite splatné, Nadobúdate'bude pďnný uhladť P6ktovate'ďiaj častlq v},raktúbvané po
ódstúp€ní od zmlury za plrenia vžniknué !.ýkonané aebo po9k}4nué dó odstúpenia zmluv}
Nádóúdatélóm ihn€d' a v plnm íoehu v žmys e podm enok dohodnutkh v č1.4 Aktua úačné
popatky aČ1,5 Platobné podňlenky, Dálej bude Nadobúdatel pďlnný ohíádiť P6Mryat€ť@iaj
všétky pÉúkzaté'né náklady ó Škody, ktolé ýn kli P6kytovate ďi v súvklosti 5 plienim zmluvy,
ato od nadobudnutia platnctl áúčnnosti zmluvy až do Účhnóstl odstúp€nia od zmlu!,y
.d zmluvy s nedotý}á n&oku ná náhíádu škody PosMďatéra a an nárckov
od9Ňp€nl€
PoskFovatela vypliaj,j€ich z poíúš€nia zmluw Nadobúdatebň vžnlknu§.h do,ánku zm uvy
Ak od zmluvy odstúpi Nadobúdateí, stanú

3,7

všetky jeho

Nadobúdatél bélie na Vedomie a súhasi 5 týň, žépo zániknuti zmury odstúpením Poskylovatela od
zmluvy z dórcdu pódstatného porušenia zmluvy Nadobúdátélom, búde Nadobúdatel povinný ihnéd
odinštalwať zo všeeý.h FčítačďPboňmY poskYtnuté PosMovatebň, zi€hodnotť dodané nosiče
pGkytóváteía a PrcEamy ďal€j nepouživať, Vykonánie týóto opateni óžnámi
Nádob,jdatel' hneď pÍsomne a píéúkážnePosk tovatel'ďi.

3,3 zmluva 9tráa

dňoh zán kú Jedn€j zo zmluvných 9trán, bážéby prává á povinnosti !}pývajú.é
zo zm úvy píevžalá náďúpnícka olganřácia,

39

p]atnosť

Akzmluvné stranv uzavrú nryú zmlUVU ó aktMlá.ii prcqramov 5 predmetom,n úVy podobným alebo
totožnýú $ zneniň €to zmlowl datnbt a účinno9ťzm uvy ran]kné olGmihom nadobudnuta patíó§ti
a účinmstnovej zmlury.

článok g
zá lčllépoíln@ky
Na nddobudnuté a Aktua zované Prcqlamy poskytul€ pGkytovát€l' ,áfuku 24 fies acóv od dátúmú ch
dodania, álebo dódaíia i.h aktualizá.ii, V tejto lehote odstrán na vlastné náklady pripadné nedostatky
rekamované Nadobúdat€lbm (onkéne záručné podmienky na Pí€lamy sú uvedené Vo Všeob{ný.h

obchodných podfiienka.h avšÉobé.ný.h.enčný.h podmienkach.

dának lo
aýábé unana|enjé
10,1 zfiUva nádóbúda platnosť . účinnosťdňom jej

rdpĚu

zmluvnýmr stranami s Výn mkou, ak zákon

Zfilúw, Pótóm jé zňlúVá ÚČinná dňóň
^aslédljÚ.im
podnjjéjaerejieiianaurčenomW€bovomsicleNadobúdatelavznysle,nena§47a)ods,lzákona
uďanovule prc Nadobúdate'a povinné zveřEnen €

č, aol1%a Zb, (občánsky žákonnik)V zné^ineskóíši.hpÉdpi$V,

10,z zmeny a dodatky
10,3

Nadobúd ate '

k

zňúVébúdúlpátnéné záÝdné pj$ňným dotlatkam potvdenýmiraždou zo

pismn e (]stom, emailom a€bo

potvúenim v Zmluve) oznám i Poskytovate

bvi kd€

ó keny

IJó|izo'deDoqbr

íaktúrČa$Vo obmedzené, spřavidá na 30 dniód p6k}4nuta pmgžmóV/ aebó na P6kytovatébň
dennovaný pď€t spú§téni pfuqráfióV Áž po zapl.teni a aktivácii Prcqlamov prestanú b}ť i@nčné
práva č.sovo obmed,ené 0vedenýn podmienkami,
10,5 Pl@dy dát do iných fomátov

nié sú píédmtmzmlul,y,

10,6 Ak blde zm uva dotknútá V d&lédku l€gklatiýnych úprav, Zm Uvnó ííany9 zavazújúbez zbytočného
odklódu úVi6ťpGofrným dodatkm iej obs.h do súladu s novým ťáViym stavom a to tak, aby nové
znenia usta.orení

b.l

Čo najbliŽŠÉŇVodným,

10,7 v pripade, že sa niektolá č.sťzm u!ry stáre nephtnou bez žav n€nlá zm úVnýó §tíánl zm Uvné stíaíy
súhla§ia, žé§m nebude dotknutý obsah ostatných častízmluvy (ak nBúvisia s nepatnou časťou
zmluvy a ak to revylučure v zm}§le Vš@b{ne závázných pláVny.h pí€dpisov samotná pďáhá takéhoió

10,3

Nárcky ža školy ó Vady v predmete pnena, za štody z nedodlžana závázkov podl'a zmlu!ry, pokial ich
zmlwa neupEvoie, sa řádia při§lušným] Ustánore nla m l ob.hódnéhó žákónnikn V platnoň ziéii.

10,9 zm uvné strany sa avázujú zachovávať mlč.n Wsť o nfomácii.h, ktoíéži§ka] při Éállzáti] predmétu
zm úVy, aebó pnéni ,ňlwnFh áÝážkov, Žiadne nfomáčie spojené 9 predmetom zmluw (ok€m
]nfomác i nachádzajúoch sa V Zmlure a jel priohách) nesmú byť poožténa ]né účelyakole dennováné
V zmlú€ áresňú bť poskytíuté trctej osob€, a to ani po skonČ€ní právneho Vzťahu zaoŽeného
zm urcu. zm uvné stlany lyhlasuj ú, že 5ú si Vedomé pláVnyó následkov poíUšenia teJto pď n n6ti.
10,10 PosMovatel vyhlasuje, že nie je si vedomý toho, že by áktúálne Vene nádobudnotkh Plogrómov,
Áktúállzóóý.h pí€ram@, Aktúa nďanfth Proqíamry obsahrya] skryte, nedokumentryané funk.€,
ktoé nie 5ú uvedené aniV náWde, an V použivate sk€j priřUčk€, áni V zmLúW álebó nié sú UÝ€d€né ani
Vo Všeobďnth i.enčných podmiénkach, a któé by bóli účelóVó a vedore nópíogíaňóvaié § . élóň
akýmko'vek spóíbom zn€možn ť alebo obmedzť pÉ.u s Pogramami, poškod]ť aleb. modúikďať dáta,
výnimkou z tohoto píehlásenia sú n ektoíé infoímá. e, ktoíési móže P6kytóÝáte' pÉsvóje úéy n*háť
,aslať z póčitaá Nádobúdatela, a to štatĚti.G infomác€ o použivani Pl€ramov/ níomácie o poslednej
nainštalovanej veni Prcgramov, inlořmácié o poáe inštalóvaiých PfografioÝ a špeifrcké
poČitaČ,na kto@h 9Ú na nltalované PrcqGmy, Posk}tovateT !,yhlasuje, Že takto
níoímá.e déntiílkújúcé
,iskané i.fomác€ pouŽije en pre ÚČe]y kontroly poáU nainŠtaovaný.h P69žmóV/ skva itňóVania
Pío9í3ňóv a pósl§,továný.h s uŽ eb d V ŽiadnoE pripade i.h nep.sk}tne Žiadnej tíetej stlane,
Nadobúdate'Whasule, že s uredeným súhasi,

sls

zmuvy sa zavázujú obe zmluvné st@ny dodržiavať aj vš@b€cné li@nčnépodmienky
a všeb{né ókhodíé pódňianky w vénll20,1, Vydáné 20, jánuárá 2020, któé sú zÝeíejnené nó

10,11uzavr€tím

1nt€ín€tďej

5tíánke Poskytovatel'a wW.topsď.5k.

Výnimkou z tohoto záVázk!

l€

zmena, rczširenie, zúžene,modinkovane p.ip, nahradenie zrenia

jednotl]yýth ódstávťov Všeóbený.h l.énčnýchpódhiéiók á Vš.ób€.ný.h ób.hódnhh podňÉnók ch
žmenenýň,nenim V prkIušných č.stach zml0!.y a jej plípadných dodatkov, v tabm pílFde má zn€nie
zm Ul.ý a dódátkóV pílóíitúpÉd znenim Všfubftnth ] cenčných pódm]enók a Všfube.ný.h ób.hodnkh
Nadobúdatét vyhlasúje, že sa pred UzáVletim zmluvy riadne oboznámil so Všeob€mými lcenčnými
podmienkamia VŠeob..ným .bchonnýmipódňénr2mivo vy!Šie uvedenej venjia 5Úhlá9is ch žnéiiň.
10. 12

zmluvné stGny lahlasuj ú, že túto zmlwu uzatvoňl s obod ne a Vážne, Uíóte a z.ozumit€rre, ich zňlúviá
hlhósť nie je ničim obm§lzená, te\t zmlov.y si prcčítál], jeho obsahú polďUmel a na znak súhlásu j0

10,13 Zm|uva ie !,yhotorená Vo dvo.h rovnopkah,
zm uvný.h stíán poi*há jeden í@nóps,
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zh}sk zíeia § 47a ákona č,40/1964 zb, občansky
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