
ZMLUVA O DODÁVKE SOFTVÉRU ELEKTRONICKÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU, 
ZABEZPEČENÍ PRÁC A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 16072021 

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 
v nadväznosti na zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení  

(ďalej len „Zmluva“) 

 
ZMLUVNÉ STRANY: 
 
Poskytovateľ:  FreeTech, spol. s r. o.    
so sídlom: Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš  
IČO:   47 973 498    
DIČ:  2024166122  
Zapísaný:  v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 63054/L 
Zastúpený:  Juraj Králka, konateľ          
 
Názov banky: Tatra banka, a.s. 
Číslo bankového účtu/IBAN: SK29 1100 0000 0029 4803 0481 
 
Kontaktná osoba na riešenie otázok týkajúcich sa predmetu zmluvy: Zdenka Králiková 
E-mail: office@freetech.sk 
Tel. č.:  (+421) 44 202 8927 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 
 
Užívateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) 
so sídlom: Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 

IČO:   00 681 385 

DIČ:   2020796415    

Zastúpený:  Mgr. Janette Motlová, riaditeľka           

 

Názov banky:   Štátna pokladnica  

Číslo bankového účtu/IBAN: SK12 8180 0000 0070 0063 0127 

 
Oprávnená osoba užívateľa/zodpovedný zamestnanec: Mgr. Viera Fedorová 
E-mail: viera.fedorova@vudpap.sk 
Tel. č.: (+421) 244881649 
 

(ďalej len „Užívateľ“ alebo „poradňa“ ) 
(Poskytovateľ a Užívateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 
 

Preambula 

  
Poskytovateľ resp. jeho zamestnanci zhotovil/i počítačové dielo resp. softvér pozostávajúci zo sady 

počítačových programov kategórie aplikačný softvér nazvané ako „Elektronický informačný systém“ 
umiestnený na webovom rozhraní www.cspp.top (ďalej len „softvér“ alebo „EIS“) pre účely jeho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ďalšieho využitia súkromnými alebo štátnymi centrami špeciálno-pedagogického poradenstva a príp. i. užívateľmi. 
Poskytovateľovi ako autorovi a prevádzkovateľovi tohto softvéru/sady počítačových programov kategórie aplikačný 
softvér patria všetky vlastnícke, majetkové a príp. i. autorské práva.  

 
Užívateľ je zariadenie špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré v záujme zdravého vývinu osôb, konkr. 

detí ponúka prostredníctvom odborníkov pomoc v oblasti rôznych zdravotných postihnutí detí (ďalej tieto cieľové 
skupiny Užívateľa aj ako „Oprávnení klienti Užívateľa“). Užívateľ má okrem iného povinnosť viesť dôslednú evidenciu 
osôb/detí so zdravotným postihnutím, vrátane evidencie ich osobných údajov, a to aj v súvislosti s potrebou Užívateľa 
preukázať údaje o stave Oprávnených klientov Užívateľa pre účely financovania Užívateľa ako zariadenia zo strany 
rôznych štátnych príp. neštátnych orgánov resp. inštitúcií. 

http://www.cspp.top/


 
Nakoľko výlučne Poskytovateľ je oprávnený udeľovať súhlas s použitím a užívaním ním vytvoreného softvéru 

a Užívateľ má záujem o využitie softvéru poskytovateľa ako EIS prostredníctvom vzdialeného on-line prístupu, zmluvné 
strany sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o dodávke softvéru elektronického informačného systému, zabezpečení 
prác a poskytovaní služieb (ďalej len „Zmluva“) v nasledovnom znení: 

 

Článok I 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Užívateľa spojených s dodávkou 

softvéru, prácami a službami uvedenými v článku II tejto Zmluvy a dohoda o podmienkach dodania a implementácie 
softvéru Poskytovateľa a umožnení jeho užívania Užívateľovi cez web, tzv. poskytnutie nevýhradnej licencie 
k používaniu softvéru zabezpečením on-line prístupu k individuálnemu kontu daného softvéru (tzv. individuálne 
prostredie poradne) prostredníctvom zriadených používateľských mien a prislúchajúcich prístupových hesiel pre 
Užívateľa, a poskytovaní s tým súvisiacich prác a servisných služieb, vrátane prevádzky, správy, údržby a technickej 
podpory predmetného EIS zo strany Poskytovateľa.     

2. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať pre Užívateľa softvér na vzdialenom serveri a implementovať resp. naprogramovať 
a vytvoriť individuálne prostredie pre Užívateľa podľa jeho individuálnych požiadaviek v rámci prvotnej komplexnej 
implementácie softvéru Poskytovateľom, umožniť Užívateľovi cez web, t.j. on-line prístup k softvéru /tzv. udelenie 
nevýhradnej užívateľskej licencie Poskytovateľom/ a vygenerovať pre tento účel a odovzdať Užívateľovi individuálne 
prístupové heslá, a to v rámci prístupu Užívateľa k softvéru prostredníctvom bežných internetových prehliadačov 
/odporúčaný je z hľadiska funkčnosti a bezpečnosti Google Chrome/, a ďalej sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať 
Užívateľovi s tým súvisiace práce a služby, príp. iné činnosti vymedzené v Článku II tejto Zmluvy. V rámci plnenia 
predmetu zmluvy sa ďalej zaväzuje Poskytovateľ zabezpečiť prevádzku, správu, údržbu /tzv. maintenance služby/ 
a technickú podporu predmetného EIS v rozsahu podľa Článku II tejto Zmluvy.   

3. Predmetom tejto Zmluvy je súčasne záväzok Užívateľa zaplatiť Poskytovateľovi Odplatu, resp. iné jeho nároky 
podľa tejto Zmluvy za umožnenie užívania softvéru v rámci udelenej mu nevýhradnej licencie k softvéru, ako aj za 
poskytnuté práce a služby Poskytovateľa vo výške, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.  
 

Článok II 
Predmet, miesto a rozsah plnenia, dodacie podmienky 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľa poskytovať po dobu trvania tejto Zmluvy nasledovné plnenia, práce a služby 

(spolu ďalej v texte ako „Predmet plnenia“): 
a) poskytnutie nevýhradnej serverovej licencie na softvér pozostávajúci zo sady počítačových programov kategórie 

aplikačný softvér nazvané ako „Elektronický informačný systém“, napísaný v jazykoch PHP, JavaScript, SQL, 
HTML a CSS, ktorý je dostupný cez webové rozhranie/webový prehliadač (online) na doménovom sídle 
www.cspp.top, v rozsahu jedného užívateľského konta a neobmedzeného počtu Používateľských mien a k nim 
prislúchajúcich hesiel pre používateľov/zamestnancov Užívateľa, (ďalej v texte tiež len „hlavný predmet 
plnenia“), 

b) vykonanie prvotných prác a komplexná implementácia resp. programovanie softvéru podľa individuálnych 
potrieb Užívateľa /vytvorenie tzv. individuálneho prostredia poradne na základe individuálnych požiadaviek 
Užívateľa vymedzených podľa bodu 3. tohto článku Zmluvy/ a vykonanie skúšobného vloženia údajov do EIS 
Používateľa, /Pozn.: dodanie prípadne potrebných hardvérových, iných softvérových komponentov odlišných od 
sady počítačových programov tvoriacich vytvorený EIS alebo funkcionalít nie je zahrnuté v dohodnutej odplate 
podľa čl. III tejto Zmluvy/,  

c) jednorázové zaškolenie vybraných používateľov/zamestnancov Užívateľa on-line prostredníctvom vzdialenej 
plochy,  

d) práce súvisiace so zabezpečením funkčnej a plynulej prevádzky softvéru cez webové rozhranie po dobu 
účinnosti tejto Zmluvy, 

e) správa, údržba /tzv. maintenance služby na dodaný softvér/ a servis softvéru cez webové rozhranie po dobu 
účinnosti tejto Zmluvy, 
 

http://www.cspp.top/


f) poskytovanie technickej podpory počas pracovných dní v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. najmä, nie však 
výlučne prostredníctvom osoby označenej v tejto Zmluve ako „Kontaktná osoba na riešenie otázok týkajúcich 
sa predmetu zmluvy“ v rozsahu 10 osobohodín mesačne, a to: telefonicky alebo e-mailom po dobu účinnosti 
tejto Zmluvy,  

g) generovanie štatistík z údajov nahratých Užívateľom v EIS, výsledkom ktorých je zo strany Poskytovateľa 
generovaný protokol 5-01 – Výkaz o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, ktorý určí 
počet Oprávnených klientov Užívateľa pre potreby financovania Užívateľa zo strany štátnych a i. 
orgánov/inštitúcií podľa požiadaviek a pokynov zadaných Užívateľom pri prvotnej implementácii softvéru 
v rozsahu bližšie vymedzenom v bode 3. tohto článku; štatistiky budú na základe dohody strán generované 
v intervale 1x za rok ku termínu uzavretia štatistického roka, spravidla v mesiaci september príslušného 
kalendárneho roku (ďalej len „Služba“). 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytnutie Služby špecifikovanej v bode 1. písm. g) tohto článku tejto Zmluvy je 
viazané na minimálnu dobu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy dohodnutú podľa čl. V. bod 1. tejto Zmluvy, teda 
Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutú Službu Užívateľovi len v prípade, ak pred rozhodným vygenerovaním 
štatistík /spravidla v mesiaci september príslušného kalendárneho roku/ z údajov nahratých Užívateľom v EIS, bola 
táto Zmluva účinná minimálne po dobu dvanástich kalendárnych mesiacov a ku dňu poskytovania tejto Služby 
zmluvný vzťah ňou založený trvá; okrem prípadu, ak k uzatvoreniu Zmluvy došlo v období od októbra do septembra 
toho kalendárneho roku, za ktorý sa štatistika má generovať podľa tejto Zmluvy.  

3. Užívateľ osobitne berie na vedomie skutočnosť, že pre riadne poskytnutie hlavného predmetu tejto Zmluvy podľa 
bodu 1 písm. a) v spojitosti s písm. b) tohto článku Zmluvy a úspešnú implementáciu tzv. individuálneho prostredia 
poradne sa vyžaduje špecifikácia požiadaviek a kritérií zo strany Užívateľa, ktoré má podľa pokynov Užívateľa 
do systému implementovať Poskytovateľ, ako napríklad: šablóny správ, číslovanie klientov, šablóny dokumentov, 
hlavičkový papier, a i.  
Ďalej Užívateľ osobitne berie na vedomie a zaväzuje sa pre účel riadneho plnenia povinností Používateľa podľa 
bodu 1. písm. g) tohto článku Zmluvy, zaslať Poskytovateľovi informácie o Oprávnených klientoch Užívateľa 
a podmienkach tvorby štatistík - Výkazu 5-01 o Oprávnených klientoch Užívateľa minimálne v nižšie uvedenom 
rozsahu označenia kategórií / údaje o konkrétnych Oprávnených klientoch Užívateľa do  EIS vkladá Užívateľ/: 
a) kategória: najvyšší možný vek Oprávneného klienta Užívateľ, 
b) kategória: štatistické obdobie, za ktoré Užívateľ vykazuje činnosť,  
c) kategória: označenie počtu pracovísk Užívateľa – v prípade, ak má Užívateľ viac pracovísk, zaväzuje sa 
informovať Poskytovateľa o skutočnosti, či je Výkaz 5-01 potrebné generovať spoločne za všetky pracoviská 
Užívateľa alebo osobitne za každé jednotlivé pracovisko. 
Pokiaľ označenie/špecifikácia požiadaviek/kritérií resp. kategórií zo strany Užívateľa podľa tohto bodu, nie je 
prílohou tejto Zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť,  Užívateľ sa zaväzuje najneskôr v lehote 5 pracovných dní od 
účinnosti tejto Zmluvy označiť a dodať Poskytovateľovi všetky jeho požiadavky/kritériá resp. kategórie, ktoré majú 
byť do individuálneho prostredia softvéru pre potreby Užívateľa zapracovávané, spolu s menným zoznamom 
používateľov/zamestnancov Užívateľa a zoznamom ich e-mailových adries, ku ktorým má byť vygenerované 
Používateľské meno a Heslo do individuálneho prostredia poradne.  
V prípade nesplnenia si záväzku Užívateľa podľa tohto bodu sa má pre účely tejto Zmluvy za to, že Užívateľ nemá 
osobitné požiadavky na zapracovanie do vytvoreného softvéru a v bežnom rozsahu užívania podobnými poradňami 
je pre neho dodaný softvér v plnom rozsahu vyhovujúci; v takom prípade sa hlavný predmet plnenia považuje za 
riadne dodaný Poskytovateľom zaslaním označenia jedného Používateľského mena a hesla štatutárovi Užívateľa 
postupom podľa bodu 4. tohto článku Zmluvy. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje najneskôr do 14 pracovných dní od splnenia povinnosti Užívateľa podľa bodu 3. tohto 
článku Zmluvy, vytvoriť individuálne prostredie poradne a vygenerovať prístupové údaje pre poradňu v podobe 
používateľské meno a heslo, a zabezpečiť tak komplexné splnenie svojej povinnosti podľa bodu 1 písm. a) a písm. 
b) tohto článku Zmluvy. Používateľské mená používateľov/zamestnancov Užívateľa a prístupové heslá budú 
zaslané v lehote uvedenej v tomto bode Oprávnenej osobe Užívateľa uvedenej v hlavičke tejto Zmluvy 
v zašifrovanom dokumente, a to elektronicky na e-mail uvedený v označení Zmluvných strán v úvode tejto Zmluvy. 
V prípade márneho uplynutia lehoty podľa bodu 3. tohto článku, je rozhodným dňom pre plynutie lehoty podľa tohto 
bodu šiesty deň po uzavretí tejto Zmluvy. 
Doručenie predmetného dokumentu /menný zoznam s heslami v zašifrovanej podobe/ a jeho bezproblémové 
otvorenie sa zaväzuje Užívateľ obratom potvrdiť elektronicky v podobe zaslania e-mailu Poskytovateľovi.  

5. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy prostredníctvom ním vytvoreného softvéru, ktorý je dostupný cez 
webový prehliadač, t.j. online na doménovom sídle označenom v tejto Zmluve.   



6. Užívateľ berie na vedomie, že v prípade písomného vyžiadania si prístupového hesla do individuálneho prostredia 
poradne zo strany zriaďovateľa Užívateľa, je Poskytovateľ povinný poskytnúť prístupové heslo do individuálneho 
prostredia poradne aj zriaďovateľovi.  

 

Článok III 
Odplata  

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Užívateľ sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi za poskytnuté plnenia, práce a služby 

podľa článku II tejto Zmluvy mesačný paušálny poplatok, ktorého výška je určená podľa počtu Oprávnených klientov 
Užívateľa, tak, ako je táto definovaná v nasledujúcom bode tohto článku Zmluvy. 

2. Užívateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi platiť mesačný paušálny poplatok vo výške: 
a) 100,- € mesačne v prípade, ak má Užívateľ počet Oprávnených klientov od 1 do 500; 
b) 199,99,- € mesačne v prípade, ak má Užívateľ počet Oprávnených klientov od 501 do 1.500; 
c) 300,- € mesačne v prípade, ak má Užívateľ počet Oprávnených klientov od 1.501 a viac. 

3. Súčasťou dohodnutej odplaty podľa tohto článku Zmluvy nie je daň z pridanej hodnoty; k výške odplaty sa  v prípade 
zdaniteľného plnenia pripočíta DPH vo výške zodpovedajúcej sadzbe zdaniteľného plnenia podľa príslušného 
platného právneho predpisu. Ku dňu uzavretia tejto Zmluvy Poskytovateľ nie je platiteľom DPH. 

4. Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť odplatu podľa tejto Zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet Poskytovateľa 
uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to vždy do 7. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, v ktorom budú plnenia 
a služby podľa tejto Zmluvy Užívateľovi poskytované;  okrem prípadu vzájomnej dohody Zmluvných strán 
o individuálnej forme Odplaty za Služby bližšie špecifikovanej v bode 7 tohto článku. Pre tento účel sa Poskytovateľ 
zaväzuje vystaviť faktúru s dohodnutou lehotou splatnosti 7 dní a s uvedením variabilného symbolu pre špecifikáciu 
platby a túto elektronicky doručiť Užívateľovi na e-mail označený v záhlaví tejto Zmluvy, prípadne iný individuálne 
dohodnutý. Zároveň sa Užívateľ zaväzuje zaplatiť mesačný poplatok podľa bodu 2. tohto článku v plnej výške aj za 
mesiac, v ktorom bola táto Zmluva uzatvorená; a to aj v prípade, že Užívateľovi nebudú služby poskytované po 
dobu celého kalendárneho mesiaca.  

5. Užívateľ berie na vedomie skutočnosť, že pre potreby určenia výšky mesačného poplatku za poskytovanie Služieb 
zo strany Poskytovateľa podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy pre celý nasledujúci kalendárny rok bude počet 
Oprávnených klientov Užívateľa každoročne aktualizovaný, a to vždy v kalendárnom mesiaci Október. Výška 
mesačného poplatku ostáva zachovaná po celé obdobie nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov, a to aj v prípade, 
že počas tohto obdobia počet Oprávnený klientov Užívateľa klesne pod úroveň určujúcu výšku mesačného poplatku 
pre dané obdobie 12 kalendárnych mesiacov; Užívateľ nemá v takom prípade nárok na poníženie výšky mesačného 
poplatku. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky náklady spojené s dodaním predmetu tejto Zmluvy, vrátane odplaty za 
poskytnutie nevýhradnej užívateľskej licencie k softvéru EIS sú započítané vo výške mesačného poplatku podľa 
bodu 2. tohto článku, vrátane prác a služieb uvedených v článku II bod 1. tejto Zmluvy. Do odplaty podľa tohto 
článku nie sú započítané tzv. rozvojové dodávky nových verzií softvéru EIS /tzv. upgrady softvéru/, ktoré v prípade 
záujmu Užívateľa budú riešené osobitnou dohodou strán v dodatku k tejto Zmluve.   

7. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe osobitnej dohody je Užívateľ oprávnený zaplatiť Poskytovateľovi za 
Služby aj jednorazovou platbou (individuálna forma Odplaty za Služby) prevyšujúcou výšku jednomesačného 
paušálneho poplatku podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy; v takomto prípade je Poskytovateľ povinný poskytovať 
Užívateľovi Služby za obdobie, ktoré si Užívateľ jednorazovou platbou predplatí. Pre účely fakturácie sa Užívateľ 
zaväzuje uvedenú skutočnosť/zvolené intervaly platby včas oznámiť Poskytovateľovi.     

8. Zmluvné strany sa dohodli, že Užívateľ je v dohodnutej lehote splatnosti, t.j. do 7 pracovných dní od účinnosti tejto 
Zmluvy povinný uhradiť Poskytovateľovi mesačný poplatok podľa bodu 2. tohto článku najmenej vo výške 
jednomesačného poplatku. 

9. V prípade oprávnených požiadaviek Užívateľa na opravu problémov/vád/chýb/inej nefunkčnosti softvéru EIS 
nezavinenej Užívateľom, neprináleží Poskytovateľovi žiadna odmena za vykonaný servis; v opačnom prípade sa 
zmluvné strany dohodli na odplate 60,- eur za osobohodinu počas, ktorej Poskytovateľ opravoval/napravoval 
problémy/vady/chyby/inú nefunkčnosť softvéru EIS, za ktorú zodpovedá Užívateľ, resp. ním určená oprávnená 
osoba/používateľ.   

10.  Celková suma k úhrade činí 12 x 199,99€ = 2 399,88€ na 1 rok.  
 Slovom: dvetisíc tristo deväťdesiatdeväť eur 88/100€ na 1 rok.  

 



Článok IV 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje na účely plnenia predmetu tejto Zmluvy uskutočňovať aj všetky súvisiace práce, služby 

a plniť si svoje povinnosti tak, aby bola zabezpečená riadna a bezproblémová prevádzka softvéru EIS, jeho náležitá 
správa a údržba a pre tento účel sa zaväzuje zabezpečiť pravidelné technické kontroly funkčnosti. V prípade 
problému týkajúceho sa funkčnosti EIS, sa Poskytovateľ zaväzuje túto v čo najkratšom možnom čase po zistení 
alebo oznámení poruchy/vady/chyby/inej nefunkčnosti odstrániť; riešenie poruchy/vady/chyby/inej nefunkčnosti 
bude zahájené najneskôr v nasledujúci pracovný deň po jeho zistení alebo nahlásení poruchy/nefunkčnosti 
Užívateľom.  

2. Užívateľ sa zaväzuje užívať EIS v súlade s pokynmi Poskytovateľa a v súlade s účelom a podmienkami dojednanými 
zmluvnými stranami podľa tejto Zmluvy. Užívateľ poverí zodpovednú osobu, ktorá bude disponovať prihlasovacím 
údajom a heslom k EIS, ktorého identifikačné údaje sa zaväzuje písomne oznámiť do troch pracovných dní odo dňa 
podpisu tejto Zmluvy, ak takouto zodpovednou osobou nie je štatutár/riaditeľa Užívateľa alebo ak táto osoba nebola 
označené už priamo v úvode tejto Zmluvy. V prípade, že zodpovedná osoba nebola označená v úvode tejto Zmluvy, 
Poskytovateľ pridelí Užívateľovi prihlasovacie údaje a prístupové kódy/heslá do EIS až na základe tohto oznámenia.  

3. Užívateľ podpisom berie osobitne na vedomie, že užívacie práva v rozsahu nevýhradnej licencie k softvéru EIS sa 
udeľujú výlučne Užívateľovi a v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluvy; užívacie práva Užívateľa sa nesmú preniesť 
na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.  

4. Užívateľ berie na vedomie skutočnosť, že touto Zmluvou na neho vo vzťahu k softvéru EIS a k tomu prináležiacej 
dokumentácii neprechádzajú žiadne vlastnícke, majetkové alebo iné autorské práva alebo práva k duševnému 
vlastníctvu.  

5. Poskytovateľ zodpovedá za vady softvéru alebo jeho častí, ktoré tento  má v čase odovzdania Užívateľovi; 
Poskytovateľ nezodpovedá za vady/chyby/problémy/nefunkčnosť EIS spôsobenú akýmikoľvek nežiaducimi 
zásahmi používateľov Užívateľa, resp. tretích osôb do softvéru, ani za chyby zapríčinené alebo vzniknuté v dôsledku 
výpadku internetu Užívateľa alebo za nefunkčnosť spôsobenú udalosťami vis major. Poskytovateľ nenesie 
zodpovednosť za zníženú rýchlosť spracovania údajov v systéme EIS z dôvodu nedostatočnej, resp. nízkej rýchlosti 
internetu Užívateľa. 

6. Užívateľ osobitne berie na vedomie, že Poskytovateľ nezodpovedá za nastavenia a implementácie softvéru 
výslovne vyžiadané Užívateľom na naprogramovanie individuálneho prostredia poradne, ktoré sú/by mohli byť 
v rozpore so zákonom a/alebo usmerneniami štátu /metodické a iné usmernenia určené poradniam/; Poskytovateľ 
nie je povinný na uvedený rozpor Užívateľom požadovaných nastavení individuálneho prostredia poradne, 
Užívateľa upozorniť. V prípade, že Poskytovateľ zistí, že pokyny a požiadavky Užívateľa sú v rozpore so zákonom 
alebo dobrými mravmi, má Poskytovateľ právo od Zmluvy odstúpiť. V prípade, že by pre rozpor zákona alebo 
usmernení určených pre poradne a softvérového nastavenia, ktorého implementácia do individuálneho prostredia 
poradne bola výslovne požadovaná Užívateľom, vznikli akékoľvek sankcie, pokuty alebo iné postihy 
Poskytovateľovi, je Užívateľ povinný tieto na seba bezodkladne prevziať a zaplatiť/znášať ich v celom rozsahu 
namiesto Poskytovateľa. 

7. Poskytovateľ prehlasuje, že k predmetu zmluvy v rozsahu dodaného softvéru má alebo vykonáva autorské práva 
alebo práva iného duševného vlastníctva, má a/alebo vykonáva právo na ich používanie a zároveň je oprávnený 
Užívateľovi udeliť súhlas na použitie diela /nevýhradnú licenciu/ tak, aby Užívateľ mohol v súlade s touto Zmluvou 
nerušene užívať predmet tejto Zmluvy za podmienok v nej uvedených. 

8. Užívateľ na základe tejto Zmluvy nadobúda výlučne užívacie právo k softvéru EIS v rozsahu nevýhradnej licencie 
po odovzdaní prístupových kódov podľa čl. II bod 4. tejto Zmluvy. 

9. Užívateľ sa zaväzuje písomne oznamovať Poskytovateľovi prípadné požiadavky na prevádzku, správu a údržbu 
EIS a oznamovať ním zistené vady/chyby/nefunkčnosť EIS bezodkladne po ich zistení. V prípade, ak Užívateľ resp. 
používateľ Užívateľa zistí možný únik hesla je Užívateľ povinný bezodkladne kontaktovať Poskytovateľa za účelom 
bezodkladného zamedzenia prístupu tretej osobe do individuálneho prostredia poradne; v takom prípade bude 
bezodkladne vygenerované nové heslo dotknutého používateľa Užívateľa. Nové heslo bude Poskytovateľom 
zaslané výlučne štatutárovi/riaditeľovi Užívateľa, ak sa Poskytovateľ s Užívateľom písomne nedohodne inak, a to 
elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví tejto Zmluvy v zašifrovanom dokumente. 

10. Užívateľ sa zaväzuje a je povinný v záujme predchádzania prípadných škôd a/alebo vzniku ujmy  na jeho právach 
akúkoľvek zmenu v jeho údajoch, vrátane údajov o Oprávnenej osobe Užívateľa/inom zodpovednom zamestnancovi 
označených v úvode tejto Zmluvy alebo o používateľovi Užívateľa písomne alebo elektronicky oznámiť bezodkladne 
Poskytovateľovi. Za včasné oznámenie zmeny a aktuálnych údajov zodpovedá Užívateľ. 



11. V prípade, ak Užívateľ ukončí pracovný pomer s Oprávnenou osobou/zodpovedným zamestnancom alebo iným 
používateľom Užívateľa, je Užívateľ povinný túto skutočnosť Poskytovateľovi bezodkladne oznámiť pre účely 
zablokovania prístupu dotknutého zamestnanca do EIS. V prípade, že ide o Oprávnenú osobu/zodpovedného 
zamestnanca zároveň sa zaväzuje Užívateľ bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikačné údaje novej 
poverenej zodpovednej osoby Užívateľa; v takomto prípade Poskytovateľ vygeneruje Užívateľovi nové prihlasovacie 
údaje a heslo k EIS bez nároku na osobitnú odplatu.  

12. Užívateľ je oprávnený užívať EIS len v súlade s účelom tejto Zmluvy pre vlastné potreby /nie je oprávnený používať 
EIS na spracovanie dát/údajov inej poradne alebo osoby majúcej charakter Užívateľa tak, ako bol tento vymedzený 
v Preambule tejto Zmluvy alebo v ich prospech, a ani takému Užívateľovi/poradni/osobe použitie EIS umožniť.  

13. Užívateľ je oprávnený si vytvoriť kópie vygenerovaných štatistík poskytovateľom na archívne účely. Užívateľ nie je 
oprávnení na editovanie zmien alebo iného prístupu k softvéru alebo vykonávať programovanie v ľubovoľnej forme 
so softvérom. 

14. Užívateľ berie na vedomie skutočnosť, že Poskytovateľ nezodpovedá za Užívateľom riadne nevyplnené, prípade 
nepravdivé a/alebo nesprávne nahraté údaje (dáta) do EIS. Poskytovateľ nie je oprávnený ani povinný skúmať 
úplnosť a pravdivosť nahratých údajov (dát) do EIS a za pravdivosť, úplnosť a správnosť týchto údajov zodpovedá 
Užívateľ. 

15. Užívateľ podpisom na tejto Zmluvy potvrdzuje skutočnosť, že bol zo strany Poskytovateľa riadne poučený o potrebe 
zabezpečenia počítača, v ktorom sa nachádzajú prihlasovacie údaje a heslo k EIS, najmä nie však výlučne, bol 
Užívateľ zo strany Poskytovateľa poučený, aby prihlasovacie údaje a heslo k EIS neukladal do rôznych 
internetových prehliadačov a do rôznych zariadení a tieto si uschoval v zaheslovanom súbore. Užívateľ je povinný 
riadne zabezpečiť počítač a dokument, v ktorom sa nachádzajú prihlasovacie údaje a hesla používateľov Užívateľa 
k EIS tak, aby údaje (dáta) nahraté v EIS nemohli byť zneužité na iný účel a/alebo v rozpore s touto Zmluvou. 
V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá za vzniknutú škodu Užívateľ. 

16. Užívateľ ako spracovávateľ osobných údajov, ktorý je podľa zákona č. 18/2018 Z.z.  prevádzkovateľom, sa zaväzuje 
najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy uzatvoriť s Poskytovateľom ako prevádzkovateľom EIS, ktorý je podľa zákona 
č. 18/2018 Z.z. sprostredkovateľom, Zmluvu o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb elektronického 
informačného systému CŠPP.  

17. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú operatívne a včas poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov 
vyplývajúcich im z tejto Zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre 
včasné a riadne plnenie ich záväzkov podľa tejto Zmluvy, ako aj navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti, 
ktoré môžu mať vplyv na plnenie predmetu tejto Zmluvy. 

18. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že všetky neverejné informácie, ktoré od seba navzájom získajú /vrátane ústnych 
podaní/ budú použité výhradne pre potreby plnenia tejto Zmluvy a považujú sa za dôverné. Užívateľ sa osobitne 
zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách, o ktorých sa dozvedel v súvislosti 
s predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy, najmä že ich neprezradí tretej osobe a ani ich nepoužije v rozpore s ich 
účelom pre svoje potreby, ani potreby tretej osoby; pričom táto povinnosť trvá i po skončení zmluvného vzťahu 
založeného touto Zmluvou. Užívateľ zodpovedá Poskytovateľovi v plnej výške za škodu spôsobenú porušením 
povinností uvedených v tomto bode tohto článku Zmluvy. 

 

Článok V 
Trvanie zmluvy 

 
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, najmenej na dobu 12 mesiacov, a to počnúc dňom jej podpisu oboma 

zmluvnými stranami.  
2. Zmluvné strany sa vzhľadom na dojednanie podľa bodu 1. toho článku Zmluvy dohodli, že počas doby prvých 12 

mesiacov po uzavretí tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť výlučne dohodou alebo odstúpením od Zmluvy zo 
zmluvných alebo zákonných dôvodov. Po uplynutí doby 12 mesiacov po uzavretí tejto Zmluvy, je možné Zmluvu 
ukončiť písomnou dohodou, výpoveďou podľa bodu 3. tohto článku tejto Zmluvy alebo odstúpením podľa bodu 4. 
tohto článku tejto Zmluvy alebo z iného dôvodu odstúpenia vymedzeného niektorou zo zmluvných strán v tejto 
Zmluve. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že každá zmluvná strana je oprávnená túto Zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu, 
avšak najskôr po uplynutí 12 mesiacov jej trvania; v prípade skôr doručenej výpovede, výpovedná doba začne 
plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí 12 mesiacov trvania tejto Zmluvy.  

4. Výpoveď podľa bodu 3. tohto článku musí byť písomná a musí byť riadne doručená druhej zmluvnej strane. 
Výpovedná doba je pre obe zmluvné strany rovnaká a jej dĺžku si Zmluvné strany ustálili na 1 mesiac, pričom sa 



zmluvné strany dohodli, že výpovedná doba začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvnej strane doručená.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak je Užívateľ 
v omeškaní s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku podľa tejto Zmluvy viac ako 10 dní, v prípade podľa bodu 
6. článku IV tejto Zmluvy alebo ak Užívateľ poruší svoju povinnosť uvedenú v bode 16. článku IV tejto Zmluvy, teda 
ak Užívateľ neuzatvorí s Poskytovateľom osobitnú Zmluvu o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb 
a informačného systému CŠPP.  
Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné, musí byť v ňom špecifikovaný dôvod odstúpenia a musí byť riadne 
doručené Užívateľovi. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú jeho doručením druhej zmluvnej strane.  

6. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy s okamžitou platnosťou v prípade, ak zo strany štátu bude 
Užívateľovi nariadené povinné používanie štátom určeného iného softvéru ako je EIS Poskytovateľa, t.j. 
systému nahrádzajúceho predmet plnenia dohodnutý podľa tejto Zmluvy.    

7. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že po ukončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, je Poskytovateľ povinný  
uchovávať údaje (dáta) nahraté v EIS Užívateľom za účelom ich dočasnej archivácie len v prípade, že najneskôr 
k poslednému dňu trvania tejto Zmluvy dôjde k uzavretiu osobitnej dohody medzi zmluvnými stranami, 
ktorej predmetom bude odplatný záväzok Poskytovateľa údaje (dáta) nahraté v EIS Užívateľom dočasne 
uchovávať, a to výlučne len na účel ich „čítania“, bez možnosti Užívateľa s týmito údajmi akýmkoľvek spôsobom 
disponovať, tieto meniť alebo ich dopĺňať, za dohodnutú odplatu v paušálnej výške 100,- €/rok. Užívateľ podpisom 
tejto Zmluvy osobitne berie na vedomie, že pokiaľ v uvedenej lehote nedôjde k uzavretiu osobitnej dohody podľa 
prvej vety, všetky Užívateľom nahraté/vložené údaje (dáta) do EIS budú Poskytovateľom nenávratne vymazané. 
Uvedené platí primerane aj v prípade výpovede Užívateľa podľa bodu 3. a 4. tohto článku Zmluvy, pričom Užívateľ 
je najneskôr vo výpovedi povinný uviesť, či požaduje od Poskytovateľa poskytnutie dočasnej úschovy údajov (dát) 
ním nahratých do EIS za odplatu vo vyššie uvedenej paušálnej výške  a po akú dlhú dobu; v prípade, ak vo výpovedi 
nebude výslovne predmetná požiadavka Užívateľa uvedená, má sa za to, že Užívateľ nemá záujem o dočasnú 
archiváciu údajov (dát) Užívateľa a Poskytovateľ je povinný najneskôr k poslednému dňu trvania tejto Zmluvy všetky 
údaje z EIS nenávratne vymazať.   
 

Článok VI 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. 
2. Vo veciach neupravených touto Zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami právnych 

predpisov. Ak by sa jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy mali stať celkom alebo sčasti neúčinnými alebo 
neuskutočniteľnými, alebo ak Zmluva obsahuje medzery, nie je tým dotknutá účinnosť zostávajúcich ustanovení. 
Na mieste neúčinného alebo neuskutočniteľného platí ako dohodnuté také ustanovenie, ktoré najviac zodpovedá 
hospodárskemu zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia. V prípade medzier platí ako dohodnuté také ustanovenie, 
ktoré zodpovedá tomu, ktoré by bývalo podľa zmyslu a účelu tejto Zmluvy dohodnuté, keby na túto záležitosť 
zmluvné strany už skôr pamätali. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že písomné prejavy budú doručované na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví 
tejto zmluvy osobne alebo prostredníctvom pošty ako doporučenú listovú zásielku alebo prostredníctvom kuriérskej 
služby; tým nie je vylúčené osobné prevzatie písomnosti podľa tejto Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej zverejnenia v CRZ.  
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú zmluvnú stranu. 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy 

zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpisujú. 
 

V .................................................. dňa ......................... V ..................................................... dňa ...................... 
 
 
 
___________________________________________  ___________________________________________ 
                      FreeTech, spol. s r. o.     VÚDPaP 
                     Juraj Králka, konateľ      Mgr. Janette Motlová, riaditeľka 


