ZMLUVA O AKTUALIZACII PROGRAMOV,
systémovej podpore á licénČná zmluva
uzatďá | zn$le obcha.lnéha zákannika č 513/1991 zb I plat@ j@nl', padlb zákona a.cá.h č B/1996
zb v pbnú" znen|, wkanáE.ej ryhliaky ě 8r/96 z.z. V platrcn znďi a zálona č 135/2015 z.2 Aulóíšký

čisa zn uw rŇsk\taýaIeía ž202049-29ql
čiso zm u!ry nadobúdateta,..,,,.,,,.,,,,,.,,,.

Hollého 2366/258, 900 31 SŤUPAVA
štatubinyástup6 : Inq. ]án vlček, ]no,
ób.hódné žál€ž tostl : ]n9, Rástklav vlč€k
slďénská spolitel'ňá a.s,, Bratislava
IBAN: sK64 0900 0000 0050 3590 7337

2a23645162

256 lng, ]án VLČ.k
02160421 274 - Ing, Rastis aY VlČek
]n9, Ján vlČek vlek@topset,sk
]nq, Rast slav vlček - ob.hódrotóóléi,sk
02l6s459

ob{ný

úrad, Štefanov 347, 906 45 Štefanov
štatutárny ástupó: Fráitšékchudý, sbíó§b
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2.1

áánók 2
Pldklď zhfu|ý
Prcdmetom tejto zmluvy (ďalejleí óko"zňlwó')je:
a) závázok Posk},tovateb pnebežne p6Movať Naóbúdatel'ryi najnovšie aktualiz&e (upqÉde, updaté)
nřlie uwdenýó apl táčných počitačóýkh pío96mď (ďa €j len áko "PlogÉmť), služby s}§témovej
p.dp.ry k týmto Pr€Émom, Udeliť gráva na použitie (d?lej len ako,Lic€nce") nó nadobudnoté
počltatďé pí€lamy (ďabj lén áko ,,ÁktuállDČnépógíámý') a aktualDdané
PrcgÉňy, akfual Éčíé
púitačové
prcqramy
(d'alej kn ako
apll.čre
Prcqramť)
"Akt@]izďané
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b) záVážok Nódobúdaté'ó záplatiť P6k}4ovatelov] raz rcčne a ebo podla nohody póplatlý

ž aktua lzácie

Prcqramov, za sužby systéhovej polpóíy kPbgřamom aza údeenéLcen.ie na Aktual]začné
pmgĚmy á na Aktúálizované Prcqrámy (d'élej len a ko ,,AktualizaČ né poplatkť)

.)

úpÉVapláv a póÝhnósť PosMovate'a a Nadobúdátela (dblej al ato ,,zm uvné stíóny") Ýó Vzťáhú
k nádobudnu§m PrcgEnm, Aktualačným p@§rámóm á AktúaDováným Píogřómom, udeeným
LkÉnc6m na nádobudnuté Prcgíamy, na Aktua řačnéProqramy, na Aktua kované Pfugžmy a úplava
póskyióVani služieb sFlémovej podpoly
páv apďnností Posk}tryatela a Nadobúdate]'a
k Mdóbudnutým Pí€ramom, Aktual zaČným prcqramom a Aktlal zovanýň Pl€raňóm,
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spófrb plreňja

Touto UÉnČnouzmluvoú v zmYsle znenia §65 Auto6kého zákona uderuje P6k}tďát€í Nadobúdatebvi
Li.enciu na PrcgEmy (ak uŽ neboló pred§ň údé€ná inóo lcnČnó0 zm úVoU a€bo iným dokumentom),
Li@nciu na Aktualir.čné pbgíámy a li€nciu Aktual]zované PrcgEmy za nižšieuvedený.h p.dmknok,
PosMovateI' vYh asuj€, Že je fustetoň pÉv ku Ýšétkýmpóskytnúďm pďitaóVým píogramom
(uamestnanekÝň alébó spókným d elam), t,l. že vykonáva majetrové práva autora ku všetkým póskytnútým

3.1

Li@i.ie ía ňadobudnuté PíogÉňy,AktMl]áČnépógramy a na Ahualizovare Prcqcmy sa pGk},tújú
na dobu pátnosti zm u!ry, Podmienkou je dodržóvónie závážkov a pdinnostízo stíany Nádobúdatela
vo lzťahúkúde€ným uGftiám vzmyse znenia zmury a znenia v+ob<ných li@ičných podňlénók
spoločnosti Ťo PSET s.lutions 5,r,o, (ďa]ej len óko

Lc€nde

9

kenčnépodmienky"

),
"VšéobftŇ
ude'ujú vzm}5le,nena 919 od§,4 AutóÉkéhó zákoná na niŽŠÉuredere

podl'a zmluv}
tó nadobúdiútých Píogramď, Aktua izaČných prcqÉmov a AktFlzovaných Proqíarov:

spósobY použ

á) ryhótovén e žáložnýchkópii nadobudnutých p@gÉmov, Áktua aČný.h proqíaňóv á ÁktúáI zóVaných
Pí€íamď pE v ástné potreby Nadobúdateťa,
pqramov a Aktualzovaných
b) nit áoa a póúžiUénadóbodnuýó Pí€řómoV, Aktua
'aČných
P@§řhď ú Nadóbúdaté'á podl'a inŠtalaČnkha pouŽÍVate]tký.h
náVodov a príiuóek k píó§Éňóm,
odmena
ud€leíé Liencié Ý žmydéznenia §69 Aotorekého zákoŇ na nadobudnute Prcqcmy je
žahínútáV nadobúdac€j @ne Píogramov, V nadobúdacej @ne PíoEóň@ (ókÉm Pío9íamď
nadobudnuďch za symboli.té ak ióvé .€ny spíav dla 1100 € bez DPH V]d ďa e' l€ pďa9 pMý.h 12
m€slacď (pďínajk peým dňom mesaG, nasledujúc€ho po mesiaci nanobud nut á PfuoňmóV) žahřnuni
prcgřamy a Aktualizované Pr€ramy. Vd'allom óbdóbi
aj odmená zá Udé éiéLlcncié na Aktua
'ačné
bude odmena za udelené Li@ncie nd Áktua|áčíépfugíáňy a ódmená zá udeIené LiÉncie na
Áktuálidáíé Pfu!žmy žahmuni V Aktua záČných poplatk(h,

a

D symbo cké akcové @ny Gplavidla 1,00 € be DPH)jé óómena ža Udelené
plogcmy
á Aktuálibvané Přógíámy žahmuni V Aktua Dačných poplatk(h.
Li@ncie na Áktua
'ačnéNadobúdatelď V,ňysé znená
PGMWateť ude'ule
§67 odsl ÁútoBkého zákona Licence na
nadobúdnútéPmořámy, na AktualzaČné proqamy a Aktualizované ProqGmy v Úzémíéóbfi€dzénom
rcča h u na Ú zemie s orenskej Épubliky a vene obmédrenóm íožsah0 na taký pďet nšta á. i prcqra mov
Píe Pmgřamy nádóbudnoté

(i.enciá, mulblieidá, sr:ťďá li€nda),

áký Nádóúdátel Mdobodol od Pclq,tovatélá podl'a zmúry

3.5

NadóbLjdat€l

3,6

P.šk},tďatél udeÍUje V zmysle žrenla §70 ods,l Auto6kého záloŇ Nadobúdatelovl ne!ÝhÉdnúUcenc]u

nÉje v ňy9k zneňia §72 ods,1 Auto6kého žákon6 oprávnený ud€l ť trctej osob€ súh a5
(sublierciu) M p.Uží€nle Prográmov, Nadobúdatel móže v žmyde znen á §72 ods,2 Aúto6kého žkona
Li@nciu na Pr€Enry zm]uvou postúpťm trctiu ogbu kn s predch&ajúclm pi$mným 9úhlasm
PoskFďatelá, o pó6túp€ni Ll@ncle aMbé ponúpníká lé Nadobúdatel pďhný hfómvať
Po9k tďatela b€z zbrtďného odk]ádu, Prechod pév a povinností Vo ýťahu k udeleným Li@rc]ám M
píáVneho nástúp.u Nadobúdatela nle le V znysle znenla §71 ods,l AutocGho ákona !,yl(ěný,

3,7 PosMďatel
3,3
3,9

bude počós patnosti zmuw dodávať NédobúdateloviAktualizačre PrcgEmy aebo
Aktuállbváné ProgÉmy na vhodných nGlčoch (cD, DVD) a]ebo ihštal&iou cez iiteíiet 9 íávodom
inštalwanie á plisušnou dokumeniácou, Podlá dohody álébo Vlaštného Wážéná ich dod]á
píGtÉdníctlonW€]ného píep6v@, @bre, el€ktlonlcky ahbo vzdlalenýň pilstupon,

É

Ák by Nadoh]date ' porušil zfr uvné závězlg spó9bofr uwdéným Yods,4,4 písm, a)b),c), bude
PosMďátel opévnený póžaštavť al€bó úkóndť NadobúdaiétovldodáVanlé áktúállžádi Pbgíánd
a pozast

vť alebo ukonóť psh^ovanie systénovej pod pory k

Píog ra mom.

Po9ktryatel bude Nadobúdat€'@i p. dobu p]atnosti ZŤlu!,y posk,tďať bLd 9jm, akbo
plosi€dnídvom tEtej zm uvrel §tíany bezplainé služby srsénovel podpory k nadobudnutým
Pí€Énom, AktJal]Ěčnýn progBnm ak AKualizovaným Prcgíamom, zahiňajúe telefon]cké
konzú n cle, úallovúkoéšpondenciu a Vzdial€nÝ pistlp k pďitaču Nadobúdateló,
fun: Vb4fub,hn *!žbkh ,ršfu@ B,lBf Fdla býo fuq re ý zdw!é
Ňé Mdý7é fu
fu |fuifr Fkd@ kpúle Nfuthaď4
fu ř}*e
@
Faaápa,,

fu

M

ful4rdM @.li@fu @ál2fu

^4fu

póóiálá,

dnd, M

3,10 Ak bude PosMďát€í

aktk lzovať Prc96my na áklané žmiénle§l5lať!ry, Vyvhl€, otéstule a dódá
prcgnmy alebo Aktualizované PrcgÉmy v ó najkaÉom čase,
Nadobúdatelovi
pnreranom rcz9hu
'ktualiačné
zmlen ]eglslativy á dostupn 6ť Eevantnkh p.dkladď,
3,11 Ak bude Nadobúdat l p.žáddáť mbnú náýštevu pía@Vníkď Posk},twatela a Geom hštálácle
pógĚnď, školenh a pod,, bude temín stretnutia stanovenýdohodou ob.ch strán, najneskolšie tčak
do 14 dní od Uphtnenlá požlá.láVlg Ná.lobúdátelom,

áánok a
Akulkdáé pq adq

a,1

Nřšie Mdere Aktlaližčnép.plátlq sú uv€déné bez DPH á s DPH s aktuá nou sadzbou DPH 20% a sú
sian@né znLuvne doh.dou v myde ákoía č, 13/1996 z.z, a Vykmávrej vyhlášky č.37/962,z,
v prótnkh henlá.h, Prl žrere sádzby DPH
výšká Ahua]lačnkh poplalkď SDPH wpóčitá
z u€denej eny be. DPB ó akh'álnej 9dzby oPlt v deň vystavenia faktúry,

9

RoĚný . kfu.liz,čný poPlátok od íoku 2020 vřáta.e bud.
Modufu

arEŤk rfugahu

Výška Aktua

.
.
.

Mhdlf

Ré1iýadjrá s

lračnýá pop átkov ná

:

Éa,lfue@Mťúzuq s fuóy

lJ@é b-

d'a

lšlébky ( rck

R

) móžé byť

Dp4

(l4Né,óed)

stanóWná taktó]

pi$mnou dohodou oboch zmluvných ďíán,

ákladé rcžhodnotÉPckytďát€l'al kedy z6tanú fáktúbvané AktualřaČné popátky V ŇVodnél
í6teolo rc|,|c{uBoré v p,eolhjd/cJ rcn llL (!. c l,
ía áklade rozhodnuth Po9kíovat€lh pod'a ich póvodnel výšl()/ z prcdóádzajúceho rck (R_l) s
prih iádn útim ná výšku lnllácié pod á ná déd újóGhó téxtu, P6kytovaté ' ňá póh zvýšiť médziíóčné
AktualizačŇ poplatky tak" aby 4ýšenie cien V rrcntách Wči predcMdzajúcim @nám nepresiah]o
na

jaddú á čistúlnflá.ú spotrcbitel'ských oen (úhln) v pelcenta.h,

ofiflálne sbnwmú ŠUsR
shdované obdobie Gedovaným obdobim 5a mys]ióbdob,é od *ptémbíaúlúP 2 do Ýptembía
bkú R 1), Aktúá ny Gnnik Aktoal začný.h Doolatkov na nasleduiúc rok (iok R) ryhotovi Poskytóvátel
do3t,októbB aktuálneho íokU R,1,

V nadobúdacich @nách za Prcqcmy, ktoíé§ú Ňskytnúté Nadóbúdátelď D €nnikové @ny, alebo
dóhódnúté žnížénónadobúdacie Gny bez terminovanej vazanosti zmuw, aebo dohodiuté zíížéió
nadobúdace eny 5 teminovanoú Viazán6ťoú zňluvy sú žahmutéodmeny ,ó LiGncie na nadobudnuté
Pbgřámy, áko áJ b€zplatné áktua
Pógramry, b€zplatné sluŽby systémovej podpory, odňény zá
'ácie
proqramy
Licencie na Akfua uačné
a na Aktua ižované Píóoíamyl a tó ná óbdob€ následujúcch 12

káléndáínyó m€siacď, pďínájúc mesaom nasledujúcim po mesiaci/ v ktoíon bol Píógíamy
nadobud.ué alebo pod'a dohody W€deEj v cen@ej poiúkéá pótvÉenel óbjednáVkou len na oMobi€
do kona k lendáíneho rcku, Na začiatku nasledujú@ho Gpíavidla vjanuáíi, najnérkóíšiéy;k dó konó
jú na ) íoka po ro ku, v kto Éúboli Píogíany nádóbud nútébúde Pos k tovatel fa ktúbvať Nadobúdate bvi
Aktúaližačnépópatky álikvÓtne len zá
obdobie od uprnutia bezplatnej doby 12 mésia.ov dó
^,yŠné
pod'.
Uvédéné]
V c€fuVéj ponuke á pótvld€nej
objednávkou bud€
kon6 rcka, alebo
dohody
oblednáVatél íaktúíovaťNádobúdatelovi za obdobie ceého roka, v d'alší.h rckeh bude p6kytďát€l'
íaktúeaťdohodnuté Aktualizačné poplatky spravda Vlanúál, naln6kór!€ Však do konca júna
póskFo PďMovát€l' Nadobúdatelbvi za dohodnutú zniženú nadobúdac u
c€nu s terminowu vazanosťou zmluvy na utité oMóbh sa Uvádá doba viazánosti Gplavdla 35
mkóV)á íaktoíovaná suro znížénánadobúdeia @na za Pr€ ra my s terminovou Viazarcďou zň U!,y,
Vo íaktúíeža PrdgÉny, ktořé

Doba V aza nón zm ú\,ý s teím inovo u viaza nosťo u začina dátu mom nadob ud n utia p atnosti a účí í6t
zmluvy a končí3l, d{€mbB @ku, ktoď je sú&oh rcku nadobúdnútla p átnósti a účinnostizm luv}
5 temíióVou viazánósťó! a p.čtu rckóv Viabnosti uvedených vo faktúrc a V zmlwe,
Nadóbúdaiél PmgĚmóV s teíminovoú ViaDnosťou zmluvy sa zavázuj€ a súhasi5 Ým/ že počós dobý
od temínu nadobudnutia patnostia účinno9tizmlu!,y do te.minu, któď je úWdený V čl,3 ako temín

uaíetia zfr

uw

na

lobu uídtú:

a) zotivá vo zm Uvňón Vrťáhú s Póskylovatelom

V súlade so svolini áVázkami a neuskutďní Žiaden
taký úkon, a to z akýchkolv€k dóVodov (okrem dóVodu odstúpenia od zňlu!,y ná áklád€ podďátného
pófuŠ€nia zm úry P6k}tóVátebm a dóvodu UkonČen á platnGt zmluvy dohodou zm uvných stíán),
ktorý by smeovaLk Ukončeniu, aebo účelom ktorého by ňaó b!ť úkónčeniépátnostizmluvy píed
u p y nútim dóby vlaža nóstl (bež ohl adu na skutoČn_Á pláVne nás|ed|g uvede né ho Úkonu),

b) búde pátlť Pósky{ovatébvi íiadn€ á načas na základe doruč€ných faktúl aktuálne (v rcku !.ýhot@nia
poplatky po dobu via.aiosti zhluvy, p óň nébúdév oméškánís pLátbo0 o viac
íakhr) Aktua
akó 30 dni pó 'ačné
splatíBt Íaktúr,

.)

redópústisa takéhó konania, ahbo svojím konanim nedá P6k}aďatelov žiaden taký podnet aóni
áLtóÉký.h a liÉnóý.h pláv Poskrtovate'a
neumožni také konanie (najmá, ale nie len týkajúceho
uredenkh vzmuVé aVo Vš€ob€óých li@nčných podmientách), na základe ktoého by
P6k},tryateťov Vzniklo plárc na odstúp.iÉod zfiluw z dóVodóV podštatného a €b. nepodstatného
neplrenia ólebo poíušen
zm uW alebo zmluvných pď nností (pod'ó tejto zňluvy, píipadných
dodat*w k zm uve a Vš@becných i.énčný.hpód m leno k) zó stíány fladobúdatetá, ku ktorým
áviaDl v téjto zmLurei dodátkoch k zmluve a vo všeob{nýó i@nčných podm enk ch, álébó ná
áklade ktoíého (koiaia) by ból PoskytóVate' opíáVnený mú p.Čas doby viazanosti doČasn€
preřušť posk},tdane Aktualizač.ých prcqEmov a Aktualizovaných Píoglaň@, LiGncii knlm
á § už éb syltéfuw] podpóry,

i

a

V píipade póíUšenÉnektoíého žo ávázkov Nadobúdate]'a ured€nkh

9

Vyšš€ v9i5m. a), b), c)
tohoto odstav@ (najmá d'alej !.ýmenovánýÓ, al€ né én tý.hbó nezaplaténe Aktua DaČných
póplátkóv ani v léhote do 30 dni po splátnosti faktúry, jednostranné ukončenie p atnost zmluvy pred
úáÝíetá, Vykonane úkonu smelulúceho
upynutim teímínu do ktorého j€ zmluva ia dobú úÉitú
k 0končeniu platnosti zm]ury alebo Jej dodatkw pled up|ynutim teminu, do ktolého je zňlúVa na
dobu určitúuawetá, a to bez oh'ádu na skútóčmsť,čl naožaj dÓJde k ukonČ€niu platnosti zmlu!,y
zmluvn ú po kutu iá
a eb. doda tkď k néj átd',,. ) bude Nadobúdate]' povin ný za platiť P6Movat€lbv
zákáde faktúry v,ysbvén€l PóskytóVaté bm Vo ýýške rcVná]úcej sa sú&u €šte n€zapatenkh rcčnÝch
,

Aktua ižačnýchpoplatkry za zostiáÝajúG obdobe vazanosti ód t€ímínu p.rušena ni€ktolej
z pov n n6li Nadobúdótel? úVédénýchvyššie, no téminu, do ktolého bola zňlúVa na dobu určitú
uavíetá, Pre ÚČelv výrcéu iáktó stanovenej výšky zmluvnél p.koty sa bud€ vý§ká íďného
Aktualizač.éhopóplatku pre dašie @lé @ky Viazan6t rovnať výiké áktuáln€ho ročného

Aktualláčného poplatku v@ku Wstavénlá fáktúry na zmuvíúpokotú, Ak eŠtenebo AktualraČný
poplatok v íoku !.y9tavéná faktúry (na zmuvíú pókutu) Nadobúdaterovi faktÚíovaný, bude 5a
pok ádáť ták istó za nezaPlatený s poÝinnosťou Nadobúdatel'a uhrad ť ho Vo výŠke podra zň úVy,
píá@ m žmluvnúp.kutu pod'a tohótó bodo vznkne poskytóvatébv] samotným porúšénim
íléktoléhozávázku resp. zm úÝnej povinn6t NadobúdabÉlá, a to V okamihu poruleilá záVazku alebo
zm uvíel póvinMt] Nadobúda€rom, plčom toto pÉvo nie je podmen€né vykonanim Žiadneho
úkonúzo stranY P6kt,továt€l'a (naprikad preru+ié pósktďana Aktualizovaný.h Prc9amov
v píípád€ poruŠéniaávázkov azňuvných povinnosti podra pGň, c) tóhto odstaE, odnúp€nie ód
bódl bJde lvcdobjdcF pónnrY /aold,L
/n N1 dood,) zrúv,U óolulu podlc
Po,\íoýálélóv bé7 oíldl fu dir.J dób/, klod Pil€ /o,,;!ó oó Uó\[la doby !"/dloai
zm uw Žmluvná pokuti bude splatná v ehote uvedénéj vo faktúrc, nak v lehoté 10 dni odo dňa
doručenia faktúry Nadobúdátel'ďi.

tolb

Pógřamy, ktoé b.l nadóbudnuté á symbo i.kú dkcóVú Gnú Gpravda @
1,oo € béžDPH) ie zahínuni odmena za údelenie Lcencí na P@gĚmy, nié sú v n]ch vŠak áhínuté
žiadne b€zphtné akfualá.€ pí€ramov/ ani hzplatné služby systémovej Ňdpóryl ani odmena za
PrcqíómóV, sluŽby
udelené Lcen.€ na ÁktualDačné pl€ramy a Áktual]zované Próoíamy Áktua
'ácie
posMruté za
proqíaňy
budú
podpory,
a
Aktualizované
Proqíaňy
Li@ncie
na
AktMlzačné
systémďej
polóžkoú
pópátlq
íakth
a
uvedú
só
aLlkÝrtr€ zá
budú 9m6t tnou
AkfualzáČné popla&y, Aktualizačné
ob,dob€ do koi6 áktuá neho rcka, počínajúcpNým dňom me9iac íaslédulúc€ho po mesiaci
^,yšné
nadobudnútla pí.gramď, alebo budú faktúíóvané v aktuálnom rcku vo výšképod'a dohody úvédenej
v .enovej ponuke a po§ídénélobjednávkou Pod'a dohody á v zmysle prcd.hádž]ÚGho znenia tohto
móžU Aktuálračné poolatky wpóčiLrť'a fakturcvať ako samBtatná poLožk faktúry á] na
odstav@
obdobie budúcřh 12 mesla@ pďinajúc pNým dňom m6Éó násIedujú@ho po meslá. nadobudnuta
PrcqGňóv, V d'álšió íok(h bude P6k},tóVate' fákturcVať dohodnuté Aktualizačnérplatky ia clý
ók alebo alikvótne na z!,y!ók bka (ak boli Aktualizačnépóplátky pledtým faktu@váié na následujú.ch
12ú6iacď)sphvdaVjanuár, najié§koíŠieVŠakdo kon@ júia aktúá ného rcka,

V nadobúdaciclr @nách

á

i

v AktuálzáČný.h poplatkoch za jednoti€ Píoglamy sú zahínuté nákády na aktualDácie Prc!řámov,
odmeny za udelené Llende ( licnčnépoplatlq) na Áktua! záčnépl€ ra my a A kt@l]zova né Pl€ Emy na
dohodnuté obdóbié, s uŽby systém@j podpóry záhiňajÚ@ b€zplatné telefónl.ké á emailryé konzu ř.le
navodv rc,n;Lclá,, Ý óao,élovel olebo
a óolaoe4st@, qdkl"1y p,Élló.ooťUiL Ncdoo]dáÉ
p.dobéá porvdtel)re p,lurlí} lp"p, d@dt.Ý r ninjl.žvpl"|,onltejpodobe, DáleJ
vnich zahmunj aj c€na ža l€dnu poŠtwúáselkú s áktúólráciou jedného PíogĚmu lďne
(obsahule cD áIebo DVD, náWd na lnštaovanie Pr€ramu ó pripadne p.Uživatelskú plínřku íesp,
manipulóčný poplatok, Pre druhú ókaždú d'álšú zásie ku s
dodatok k nei), po§toÝné, bálné
jedmťvkh
bdéáných poštou vystavi Póskytovátel' na základe póitu
P@qGmov
aktualžá.iami
jednu
súhřnnú faktúru na v+tky dodáné záselky v demb aktúálneho bka, alebo v
dodaných ás elok
januá nasledolúceho rcka, V ere 3,50 € b.z DP8 za druhú a každú d'a š!u zá9elku je zahínuté
m& um, nahrate oróqřámov, poštďné a balné,

a

eellúr9
j.

a

áá,ok 5

Plaťóbre

padni.hky

FaktuóVáné
@9latky ó pop]átkv á zásie ky Vo VýĚke pódťa žnén]ó čl, 4 a znenia pripádnkh
^ktuáli6čné
kzúluvéZpáti Nádobúdatel vtemine uvedenom Vo faktúÉVpól, "Ťemín Úhlady",
dodatk
K cenám b€z DPH, ktolé sú uved€né Vods, a,1, alebo budú !Ýedéné v dodatkoó k zňlove bude
PosMovatel fóktúóVať sOmU DPH podlh aktuáliel$džby DPH Y deň vystaÉnia faktúry,
úhbdv fókturďanei @iy Nadobúdatebm oprjvňuř póskytovatelá na uplatrÉňié

v

Nedodlánie temínú
úíókU z omeškónia vo výšk€ o,o5 % z faktuíovarej ceny

a

knždý kabndámy deň om€škan a,

čtéfuk6

Pa Vin fu

n i Porírlovatélá

sa zavázuje počas doby Platrcsb zňluvy p ebežne pód'á pořeby aktua izNať a Udržiavať
legisatíÝnych žmi.n V
Prcqrany tók, aby spÍňal] podménky pre správnu Činnosťryplývajúe
oblasti týkajúej
uvedenkh Prcqíamov, Po9lýtďatel búdétkž p.dla Vlastného uváženia 5
Poslrytovát€l'

prhladnutifu

zodpoveda

ó

s
ía predpokadané potrcby

z

v budúcnosti imvryať PrcgÉmy tak, aby ich úóVéň

nožm9§am

pnememým t€chnickýn

a

Ésitaióremú !,ybáVeniu restskich a ob€cnýó

Nadobrjdater prchla9uje ó súhla§í s tým, že PosMovate'mu pďa patnosti zmluvy hóže Vjednom
káléndáÍÍmrcko posh/tnliť nieko'ko aktua ácií jednouvý.h PíogÉň@,al€ t€Ž mU áj nmusí vždy
v každoň kaleídáM íok0 dodať áspoň jednu aktualřá.iu jednotlivých PrcqÉh@, pličom mU ále
búdéstile posh^ováť sluŽby s}§tem@€j podpory PrcEa@,

člá,ak,

PóvknďlJ Na&Jdjdatďa
Nadobúdat€l'5a avázuje, ž€ na!óbúdnuté Programy, Aktua DaČnépr€Émy a Aktualizovóné PóqĚmyl
ktore sú prcdmetom zmluw bude použivať len pÉÝlanné úč€l, žabózpéti i.h aútotskúoóÉnu

á ll€nČné p.dmenky v zňysle znenia vš@bených obóodný.h
spownosti ToPsEr solutions 5.1,o. (d'alel len Všfub*né obóodné p.dmĚnÝ)
ó V+obený.h ll@nčný.h podmlenok pátných pi uzatvorcni zhuw a bez šlhlasúPoškytďatéh
neposMne Prcgramy tletej právnickej alebo Ýkkej o5obé na Žladre ÚČely (ako je napr, kopÍ@anĚ
PÉoÉmď,predýádžanie PíooÉmď,spíGtúpreniédatahjz Pr€íamw akh štruKúr,konžúltá.l€
abude dodížiavaťaj okhodné
podmlénok

k

PrcqEmom, podnávanĚ pa6mďrcV

a

vb9nBť Prc!íamóV

s kónkorcnčnými prcqrómami a pod,),

Nadobúdatel9 zavázuje predmet zm]uvy pcMnutý vsúlade9 tóUtó zm úVoU píevráť a
Po,.,{o!cLe'ryi Ahjdrdlle poplál.\ "dófó&LF]W\lPa |ertrc

Ůr"ok

apatť

a

Plat6ť zl,ýu|y

3,1
3,2

zmluva

ř

uavrcná na dobu udih] do 31.12,2025,

a) zm uVŇ strany móžU Ukončťpatnosť zmluty pi9mne obol§tÉnnou dohodoo,
b) Ak anijedna zúluÝná střána pismné repotvrdí druhej zmluvrej stÉne najnesk& do 31 dni pí€d
Uprnutím téímínuldo ktoÉho boh zm uva na dobu urěltLj ožavnná bódía zneniá ods, 3,1), že
nadalel tM Élkonč€ní p átnosti zm uly na dobu UÉitú,potom ostjáva zmluva úd'alej V phtnostl
a zrení 9 doba, na lconj bola zň uva uavÉii z doby uíětel ná dobu néu,titÚ, a io od 1, januáE
rcku naslédolúcehó po úp|ynúitelmínu, do ktoÉho bola zmluva na &bU Urdtú uaíetá,

.)

b

zmluvný.h stlán móže !,ypoÝedať zmuvu na dobu neuíótú pGomnóú ÝýpóVedbo s 1
msčnou výpď€dnou hhotou kú kón ú kálendáftho mká, t,l. pi$mná výpoved musi bť doručená
druhé] zm|úÝnélštřne mjn6k& v temi.e do 30, novembG ahuálneho íóká á výpovedná léhota
Káždá

uplyni€ dňa

3t

de@mbra aktuálneho @kn,

Ak Nadobúdate' pi9mne nepotvldi P6kytóÝáteíóvi, že nád'áléj tflá na okonČeni zmluví na dobu určitú
žmyde zn€nia ods, 3,2, pism, b), potom bude Posk},tovater automaticky po9k},tdáť Nadobúdat€lbvi
Li@ncie, Aktualizačre proqGmy/ Aktua nóvané PíogĚmy a slstemovÚ podporu k Prcgramom naďaší
kaendárny rck PcMoVa€'bude mať péW na záplaténé dnkh AktM]začných p.platkď podla
zm uw, ó to íryíakoako počas doby platr$ti zm!u!,y na dobu utitú.

Ý

3,5

Nanobúdate'súhlasi s týh, že nie je možnép.čas patnosti žmuW pleruiť na
p6k}4óVan€ Lic€ncii na predmet zmluvy, poskytovane AktuáfuaČný.h přóglamóV,
Píó§raňóv a systéňový.h dúžieba nerapatť za toto obdobie Aktua začný pop]atok.
bude považované zo stlany Nadobúdate'a za pod§tatié pórGen € zmluÝ1

Ak niektolá,o zm uvných strán podst tn€ porúšl zmlOvúl Vznlkne dfuhéj zm|uvn€j
okamžitéotlstúFnie dd zmlúÝy zá podmienok daných okhodným zárpnniiom a

odstjp.ním od anfuÝy tito zm uva aniká dňom doručÉniapGoňného ódstúp€ni, od zmluvy dřúh€j
a) zá p.dštatné poluŠenie znlu!,y Nádobúdótelm 9 bud€ pďáŽďáť]
oreŠkanléáphtenia faktú@ánel sumy za AktuallzaČnépopátky dlhšie ako 30 dni od temínu

.
.

.

sphtnosti uvedenom vo táktúre,

p.ruŠenie akýókotvek lcsČných práv a aútóEkkh pÉv Pogk},tdatela (defindankh vtejtó
zn uÉá Vo všmb€cných li@ičný.h podmienkach) k altoEkýň diéám podla tejto zmluw, t,j, k
nadobodnutým PrcqÉmom, Aktelizačným píogřaltM, álebo Aktualizďáným Prc!Émú
p6Movateroý vo ýťahu
a poruěenle akkhko]'vek povlniosti á ávázkw Nadobúdate'a rcči

ko.hrane p.sMnutých hfomácii kjdov a píGt0p.vých hsĚl, p któbm nie je mžné
spravodllvo požádovať od P6k},ióVát€l'a, aby pokíóčova vplnéni svojió zmluvných p.Vin6ti
rcč Nadobúdatelďi pod á zmluvy, a to 9 aet€lom ná jej obsah a účel,

ÉbruŠsiezm uvných po!,hností Uredenýlh v ods, a,a póČas doby viazanosti zmluvy,
b) za rclstatné p.ruŠen]e zmluw Pckytďátelom ý bude povaŽováť:
onékanle s áktuálizjdou P@9ÉmV zavinené Posk}tovatetom, ktoé p€dstatíým spóebďt
dlhodobo obTedzi alebo Úp né znmŽni pÉcu s Pí€rámámi ak§El danýňl podlá zmluw.

.

3,6

zm

.
.

.

uhé stEnv 9 odchvjne od

§

351okhodného ákonni]€

zmluvné stÉny 9l póMhájú plnenh, ktoíésl

p6M

i

dohod|ina nalledďnom:

do účinnostod9túp€nia od zmluvy.

V píFde od9tup€nlá od zmuw jédnou zo zmluvných 9náí, búd. Nádobúdat€' ŇVinný b€z
meŠtáni, p@ziať od Poskrtovatélá GeW phen]a !,ýplý!ajúc z prcdmetu zmluvy, á to Eniknuté,
rykonané a lebo

posk},tn

ué Posk ,tďdtelóm do

účinnosti odstúp€ nla od zmlu!ry,

od9bjFním Poskttďatelá od zmluw núnika piro PosMMtélá Voč Nadoh]dateíovi na
žaplatene Vyfak§j@ónÝÓ Člastok za Óhene zm]uvy, ldoé (pnenie) boó danne odMdaié
Nadobúdat€l'ďi p€d účinnosťouodnúp€nla od zmlu!ry, Neanlka áni právo P6@Vatélá rcč
Nadobúdatebvi na aplat€nl. všetkkh vyfóktúóvánkh čiastok po oanúpeni Poskytovatela od

a

zmluvy, ktolé (plrenla) neboli do účinnostiodštúp.niaod zmluv,y VylaktÚBané,
wnlkll. a boli vYkonané áléb. p.sMnute pred L]čhnosťou odstúpeňia
ále M stEne P6h/tovót€lá
Polk},tovatďa od zmluvy.

zmluw

p nénlá

9

všďlq jehó flnánČre závázky vďi Pckyiovatelďi
povinný
uhradť Posk ,tMtelw al čláštlqv},faktúóvané po
okamžite splatné, Nadobúdátel bu&
píenlá vzn knúé,vykonané alebo p6Mnute do odďúpénlá 2mluw
od9tupéní od zmluvy
zmršle podmĚrck doholnud.h v Č1.4 AktualiÉČné
Nadobúdatelom lhned a V p nom rcěahu
poplat(y áČ1,5 Plótobř p.dhknky. Ďahj bude Nadob]jdaL.í É6vlnný uhEdiť Poskrtovatélovi aj
vŠďky pÉukéžat€lŘ náklady a Škody, ktoé Ýžnikli PosMďateroý ! sÚVisosti s plrením zm]ú!,y,
zm]uv},
nádobudnutia pLatnosu á ÚÓnn6,ti zmluvy a' do ÚČinnost .d9tjpenla
alo
náíókď
a
ani
na
náhradu
škody
P6kytováteló
odsblp€nĚ od znlut! sá nedotýká nárcku
ániku
zmluv}
PósMovatétá vYy'ývajúcich z pořúŠenÉzmLuvy Nadobúdátelom wniknutýó do
Ak od zm U!ry odsnjpi Nadob,]datel, stanú

Ě

!

.d

s,7

Nadobúdatel bérc na redomie a súh]asi s ďm, žép. aniknutí

zmluw odstúpénim P6lqtovatélá od
zmluw z dóWdu pod9tatŇho p.rušéniá zmluw Nadobúdatélom, bude Naóbúdátď pďinný ihned
odinŠtólovať žó vŠet*ý.h pďii.Óv Pógíamy p.šk ,1nute Posk},t@atélbm, znehodnotiť do.1aňé nošiČe
s prcgEmami od Po9kytovátela a Prcqlanry ďaéJ népouŽÍÝaívykonanl€ tkhto opatrcní oznáml
Nódoo,j.ábť 1Ed p$TT a pleuká7lr Po\LyedFlo,

3.3 znluva šřaó p]átn6ť dňom žán kú J€drej rc zmluvnýth sřán,
zo zmluw pl€Ýzala nástupníck olganizácia,

3,9

.d

rbaž€ by pláva a pďlnnostl Wplývajú@

Ak znlúVné ltíány Uzávrú novú mluýu ó a ktuállácii prog Émov ! p€dmétom zmluv} podobným ólebo
tótóŽným so znenim teito zmloÝ!, p]átnosť a ÚČinno9ť zm úry zanikne otáhlhom nadobudnuťa platnolt
a

,jČjínonael žmluw.

zfuwoeebW@'FeÚÉJ,!4Xrt
Ůánók g
Zálúčnép.,dňiénb/
Na nadobudnuté a Aktuál zované Prcqramy posk},tuje poskytováte
dodd á dleoodfuJld,| ál(Jcld !,-Io pFo|e

,

zálúku 24 mesia.ov od dátumu ich
náklady připadné nedostatky
5ú uredené Vo Vš€ob{nkh

4 áno,d ; NJdobrď" 01,ló1
ob.iodli \ podíé,l€, á, @bé v 1 l,",,,,,1 No1 ei|d.n,
dánók 10
0

|

\,o l Ňm,ú plc]. á,11o,.d,oaJé,pod|r
L,b,o,'lé p,e \odób,dc,eo pón
7,

102

č a0/196{ zb. (občia6ky zákoínil]
zmeny a dodatky

k

10,3 Nádobúdatel pGom

V znení

.

neskólšilh prcdp9V,

zm uvé budú Uplátnené

zágine

rboio1 b,eo,Jr1

"",",",",- ,i."

pisómnými dodatkami potvrdenýh každo! zo

ne ( llstom, efu] om aleho potvlden Íh v zmluve) oznáňi Poskytovaterovi

kde a kedy

l04 , en_e E

rcoobldnure qog,aTy, AJlál"aine pŤolcny a Á\,Lal7ovale q@,áTÝ
{dó ap|dÉnia
|dhJ, bsM obrcd%nÁ, ý,ď,dlá 1d l0 dn od pó§r{nib p,oE"*,
- "*ry*at"reiď'lu.tď' pelcruv, fu po /ao,óter, á á\o!;cn pl@,dŤď
"r"""
plejá[
byť,bile
::]|yry
prava cwo óbmedzéné uvedeným
@dmÉnlcm|

10,5 p€Vbdy dát do lný.h
nie sú prcdmétoh Zmiú!,y,
'ořmátov
10,6 A} bJoe Zrlwd dot/nlú
! oó,lrdlu legráLÝnycl. Up,dý, zmluvné stíany 5a zavážujú bez žb},točnéhó
odlladl Jv,6l orornýn dódclloň l.J obsl. do )ulddu , novýfi právnym stavom á tó
tak, aby nové
znénió ustanóVeni boll čb najbližš é póWdnýh,

lo,'vp,,pcreř!nchó,a6.r/í'L$*alArepldhóUbe/DÝ,lena/ŤLVly,1-1d1,1Ť,vt,ant
1€(b, -e }ň ŤbJdp do,trury obcn o,-átrý!| at, znl,"y /., n..".l,,., nép.tlol ó,Lo;
vi@b".ne Z,jÝazrfF p€!n/F

.0,3 \olo.}

pq

glod/ á Édy v p"dmele pneno, á 4ody
/ r.doddafu zcvclte pod o,/ňlU!Y, p.l,á' ú
/nú ?c tJp,ávu e j ,;dic p, sllinýn Ufulryen|a n obchfuneho áro-i- , prur"*
^.",.
r0.9 zmlovié stlany 9 zavážújúzachovávať mlánliGť ó,nfomáda.h,ltore Z+ai pr
íea za., plednetú
zmluw, aebo plnéiízm uvný.h závázkóv. Žódne níomá.ie spojéné píedmeiom
5
zňluýy (ok€m
infoímá c i nachádzaj údch sa v žmluvéa jel prohách) né§mú byť použte
M lne uóly alole dď,noýěné
V zm|ure a nesmú b}ť p6k}4nute řetéj o$be, a i0 anl po skončénípláVneho Vzťáhú
aloženého
zmlUVóU, zmluvné 9líany !-yhlasulú, že sú si védomépnávny.h následkov po.ušenia
téjto povinnosti,
7a

l0'0po.|)ró,4el,a{o,(JcFlele,,\edo$lo1o,/.oÝdkl,a'nefř,.|oooóLd,j§,lordq!1o,,
{o,e

ié* U/{{e

áÝrló Wl

an

Al(,cllova,y,h Dóg,áno\ obÝnúol <lr4p,
i,nr_.
poJr',dLel+el p,tr(je, a1 Ý
"aor,,.",:o,.n"

Ý 1dvodé, áriv

7Fnoi

o@an.T, po,|.od{ dlPbó Tod,|}o,ál oo|á
,r.óT;, ,e, .b.e ! ňďe Po, .
*o ,-r, ,
r,o,o"r
"
c,]ollpó{i.;N.dobldats:,clojEi51,1é n'oTda" ó rct/,Ýán, o.qo"*
"" ".
o@%mó?, trío,n. e o"oa" u.--,1r
1_d řdedt
".o,"u."o-.-*,
_€1
rú,o 1, j, á,, Lco,dF Pl@,dn) D6lyfuldre
","q,".;,";,;ňil
4lla,úe, /ébtLo
506óboT

Vyr,Ťb( / loloLo pléhlá€r,d

/ álebo

obŤéď l pld. , r

,L n,e\o,e

"@'dTo. o poLío!"1irh :J:"b ávnddrón
Nadobúdate V,yh]asu]e, ze s úV€deným 5Úhóí,

p,,pádé

,,1 répo(rts 1.o,"; rerej ,ra.e

stEny dódížavaťál Vš€ob{né lic€nčné pódmienky
ía
všebccró obchodié Fdmlénky W vélzi2o2o,1, vydané 20,lanuáía 2020, ktoé 5Ú d€lejnené

uzavretlm
3

zmúW sa

zavázujú obe zmluÝné

rnte.fu (ovcl stránke Po§krovaré'á
vún mkóú z tohoto závárku

je rňena, íózšircn€, zúženie,modifikovanie prip, nahradenie,nena

óv,éooelY\.ob,|od|/.1Dm,,ao,,5

.dnď,^hod9cr'Ný@o;l}
c,lá,
1i", ,:..-. .,"

, -n l,4 dl"J o Dádr- , dod"|,o\ \ lotoT D o"op n; rénF
",*,t
7n,L/.oodá,.o,p,,o,,Je,{/l"r\+oFny,,n@,J,\óodae,otav',ooRyaoo,,oo,ih

Naóbúddbl Vyhlasuje, že
podňen|úm
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