/ LICENČNÁ ZMLUVA EOFFICE
uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v
znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) verzia
platná a účinná k 15.02.2021
Táto zmluva je uzatvorená medzi spoločnosťou
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zápis:

TEMPEST a. s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
31 326 650
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
č. : 3771/B
(ďalej len „Dodávateľ“)

a právnickou osobou, ktorá eOffice inštaluje, sťahuje alebo používa (ďalej len „Odberateľ“),
pričom

inštaláciou, stiahnutím a/alebo používaním eOffice vyjadruje Odberateľ výslovný súhlas s ustanoveniami tejto
zmluvy a tiež súhlasí s tým, že používanie eOffice je prejavom toho, že si prečítal predmetnú zmluvu, rozumie
jej a zaväzuje sa ju dodržiavať v celom nižšie uvedenom rozsahu.

/ TEMPEST a.s.
Krasovského 14
851 01 Bratislava 5
Slovenská republika

⁄ Licenčná zmluva eOffice

Definícia pojmov
1. „Dodávateľ“ je spoločnosť TEMPEST a.s., so sídlom Krasovského 14, 851 01 Bratislava –
mestská časť Petržalka, IČO: 31 326 650, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3771/B (ďalej len „TEMPEST“), ktorá je držiteľom všetkých
majetkových práv k produktu eOffice.
2. „Odberateľ“ je právnická osoba, ktorá inštaluje, sťahuje alebo používa produkt eOffice
Dodávateľa.
3. „eOffice“ je informačný systém, zameraný na oblasť správy registratúry, ktorý komplexne pokrýva
danú problematiku v súlade s platnou legislatívou SR a je certifikovaným systémom Ministerstva
vnútra SR. Vykazuje zhodu s požiadavkami výnosu č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre
elektronické informačné systémy na správu registratúry s „vysokou úrovňou“ hodnotenia.
4. „Dokumentácia“ je akákoľvek sprievodná alebo inštalačná dokumentácia k eOffice, a to najmä
používateľská príručka a inštalačná príručka, ako aj ďalšie dokumenty obsahujúce informácie
sprístupnené Dodávateľom o produkte eOffice.
5. „Neoprávnené použitie eOffice“ je akékoľvek využívanie, použitie, nainštalovanie, kopírovanie
produktu eOffice, a to bez platnej licencie udelenej Dodávateľom.
6. „Aktualizácia“ – akýkoľvek update na novšiu verziu eOffice.
7. „Zariadenie“ – akékoľvek zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky Dokumentácie na inštaláciu, resp.
užívanie eOffice.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie práva na používanie eOffice Dodávateľom Odberateľovi
(ďalej len „Licencia“). Dodávateľ poskytuje Odberateľovi Licenciu výhradne v rozsahu určenom
touto zmluvou a za podmienky riadneho plnenie a dodržiavania povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy Odberateľovi.
2. Licencia udelená podľa tejto Zmluvy sa vzťahuje k vydanej verzii eOffice len v prípade, ak nie sú
s touto verziou eOffice spojené nové, resp. iné licenčné podmienky.
3. Licencia podľa tejto zmluvy sa vzťahuje výlučne k verzii eOffice, ktorá bola nainštalovaná na
Zariadenie. V prípade inštalácie novej verzie eOffice, stará Licencia k pôvodnej verzii eOffice
zaniká automaticky.
4. Licencia je Odberateľovi poskytovaná ako odplatná, nevýhradná, územne obmedzená na územie
Slovenskej republiky, neprevoditeľná v zmysle ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský
zákon na celú dobu trvania majetkových práv k používaniu diela (eOffice) Dodávateľa alebo
akejkoľvek jeho časti.
5. Odberateľ na základe poskytnutej Licencie nenadobúda žiadne vlastnícke právo k eOffice, ako
ani právo duševného vlastníctva, resp. právo priemyselného vlastníctva k eOffice a jeho
súčastiam, okrem práv upravených touto zmluvou.
6. Odberateľ nemá oprávnenie eOffice akýmkoľvek spôsobom rozširovať, scudziť, sublicencovať,
uviesť na trh, distribuovať alebo inak využiť na komerčné účely, ako ani nakladať s eOffice iným
spôsobom ako spôsobom upraveným v tejto zmluve.
Práva a povinnosti strán zmluvy
1. Práva a povinnosti Odberateľa:
a. spájať (integrovať) eOffice s inými dielami autorskej alebo neautorskej povahy
prostredníctvom štandardného integračného rozhrania eOffice a v súlade platnou legislatívou,
najmä Výnosom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 12.12.2011, č. 525/2011 o
štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry;
b. vykonávať aktualizáciu, úpravu konfiguračných nastavení eOffice, update a upgrade eOffice
prostredníctvom Dodávateľa alebo samostatne;
c. vykonávať akékoľvek zmeny eOffice nevyhnutné na zabezpečenie jeho funkčnosti, mimo
zmeny zdrojového kódu;
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2.
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d. používať eOffice alebo jeho časť obvyklými spôsobmi používania v elektronickej alebo inej
vhodnej podobe v dodanom rozsahu eOffice, avšak vždy v súlade s Dokumentáciou.
Odberateľ nie je oprávnený na použitie eOffice nasledovnými spôsobmi:
a. spracovanie diela,
b. zaradenie diela do databázy,
c. vyhotovenie rozmnoženiny diela,
d. verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela
i. prevodom vlastníckeho práva,
ii. vypožičaním,
iii. nájmom,
e. uvedenie diela na verejnosti
i. verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela,
ii. verejným vykonaním diela,
iii. verejným prenosom diela
f. za účelom vývoja, kompilácie, spätnej analýzy eOffice, resp. akéhokoľvek konanie, ktorého
cieľom je analýza kódu eOffice a/alebo jeho iné použitie ako použitie v súlade s ustanoveniami
tejto zmluvy
g. za účelom spätnej kompilácie, dekompilácie alebo spätného vývoja, spätného zloženia alebo
rozloženia alebo akéhokoľvek iného pokusu identifikovať zdrojový kód eOffice
Odberateľ nemá právo na dodanie zdrojového kódu eOffice od Dodávateľa.
Odberateľ sa zaväzuje eOffice chrániť pred neodbornými zásahmi tretích osôb, ako aj ďalšími
skutočnosťami, ktoré by mali za následok poškodenie alebo znehodnotenie eOffice.
Odberateľ je oprávnený používať eOffice len pre svoju potrebu, a to výhradne na svojich
pracoviskách a na takom množstve používateľov, aké bolo dohodnuté pri poskytnutí Licencie a
za aké Odberateľ zaplatil odmenu Dodávateľovi. Odberateľ je povinný o zvýšení počtu užívateľov
bezodkladne informovať Dodávateľa a následne je povinný uhradiť Dodávateľovi odmenu za
nelicencovaný počet používateľov eOffice.
Práva a povinnosti Dodávateľa:
a. udeliť súhlas na použitie eOffice v rozsahu udelenej Licencie, a to v rozsahu dohodnutého
počtu aktívnych používateľov medzi Dodávateľom a Odberateľom.
b. povinný odovzdať Odberateľovi Dokumentáciu súvisiacu s eOffice.
Vydanie alebo vydávanie Aktualizácii eOffice je výlučne na úvahe Dodávateľa, t. j. vykonanie
Aktualizácie eOffice nie je Dodávateľovou povinnosťou.
Služby podpory eOffice si upraví Dodávateľ s Odberateľom samostatnou dohodou. V prípade, ak
Odberateľ nemá uzatvorenú samostatnú dohodu o službách podpory s Dodávateľom, Odberateľ
nemá nárok na riešenie prípadných incidentov vzniknutých v eOffice.

Vyhlásenia Dodávateľa a poskytnuté záruky
1. Dodávateľ vyhlasuje, že eOffice je jeho autorským dielom v zmysle zákonnej právnej úpravy
a podľa jeho vedomostí neporušuje žiadne práva tretej osoby poskytnutím Licencie na použitie
eOffice Odberateľovi.
2. Dodávateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú na základe použitie eOffice Odberateľom, a to
najmä nezodpovedá za žiadne priame, nepriame alebo následné škody a pod.
Trvanie zmluvy a záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je platná a účinná od prvého dňa, kedy Odberateľ nainštaloval eOffice.
2. Táto zmluva sa uzatvára na obdobie platnosti Licencie.
3. Odberateľ pristúpením na podmienky tejto zmluvy dáva Dodávateľovi súhlas na kontrolu
používania eOffice, a to najmä či je tento používaný v súlade s podmienkami tejto zmluvy.
Dodávateľ môže kontrolu dodržiavania podmienok tejto zmluvy Odberateľom vykonať
akýmkoľvek spôsobom, pričom Odberateľ sa zaväzuje poskytnúť pri tejto kontrole Dodávateľovi,
resp. osobám povereným Dodávateľom, súčinnosť.
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4. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a v prípade vzniku akéhokoľvek
sporu tento bude riešený pred príslušným súdom v Slovenskej republike.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným a/alebo neúčinným,
platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy tým nie je dotknutá. Zmluvné strany sa
týmto zaväzujú, že nahradia neplatné (neúčinné) ustanovenie Zmluvy iným platným a účinným
ustanovením, ktoré svojim obsahom a zmyslom najlepšie zodpovedá obsahu a zmyslu
pôvodného neplatného (neúčinného) ustanovenia.
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