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LICENČNÉ PODMIENKY A LICENČNÁ ZMLUVA 

Článok 1.   Licenčné podmienky 

1.1 Účastníci zmluvného vzťahu (ďalej len „Zmluva“), ktorého táto príloha je neoddeliteľnou sú-
časťou, uzatvárajú zároveň túto Licenčnú zmluvu v súlade s ust. § 65 a nasl. zákona č. 
185/2015 Z.z. Autorský zákon a ustanoveniami Obchodného zákonníka, kde poskytovateľ 
diela je zároveň poskytovatel'om licencie a odberateľ diela je zároveň nadobúdatel'om práv z 
duševného vlastníctva k softvéru a databázam. 

1.2 Poskytovatel' udel'uje nadobúdatel'ovi súhlas na použitie autorského diela - IS - v rozsahu 
podľa Zmluvy, ktoré bolo alebo bude nadobúdatel'ovi odovzdané na základe Zmluvy. 

Článok 2.   Predmet licenčnej zmluvy a licencie 

2.1 Poskytovatel' je vykonávateľom majetkových práv autora k aplikačného softvéru IS a opráv-
neným držitel'om licenčného softvéru partnerských spoločností (ďalej ako súhrnný celok len 
„Produkt“) a má so všetkými osobami, ktoré sa podieľali na uvedených dielach vysporiadané 
všetky nároky. 

2.2 Predmetom Licenčnej zmluvy je udelenie súhlasu poskytovatel'a na použitie autorského diela 
- Produktu nadobúdatel'ovi, a to za podmienok uvedených v Zmluve. 

2.3 Predmetom licencie je udelenie súhlasu na používanie Produktu, ktorý má byť pre potreby 
nadobúdatel'a vytvorený a/alebo dodaný podľa Zmluvy. 

Článok 3.   Rozsah licencie a odmena poskytovateľa 

3.1 Poskytovatel' udeľuje nadobúdatel'ovi súhlas na použitie počítačových programov a databáz 
Produktu a nadobúdatel' toto právo prijíma, za podmienok uvedených v Zmluve a tejto prílo-
he. Poskytovateľ nadobúdateľovi licenciu udeľuje dňom zaplatenia príslušnej odplaty za li-
cenciu. 

3.2 Licencia sa poskytuje ako licencia nevýhradná, v rozsahu používania pre prevádzkové potre-
by nadobúdatel'a, za účelom podpory procesov pri výkone so súhlasom poskytovateľa. 

3.3 Licencia sa poskytuje na časovo neobmedzenú dobu. Územné vymedzenie rozsahu licencie: 
územie Slovenskej republiky. 

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za licenciu k Produktu je zahrnutá v cene diela podľa 
Zmluvy, ako aj v cene ročnej údržby. 

3.5 Poskytovateľ odopiera nadobúdateľovi súhlas na udelenie sublicencie tretím osobám podľa 
ust. §72 ods. 1 Zák. č. 185/2015 Z.z.. 

3.6 Poskytovateľ odopiera nadobúdateľovi súhlas na postúpenie licencie tretím osobám podľa 
ust. §72 ods. 2 Zák. č. 185/2015 Z. z.. 

3.7 Poskytovateľ vyhlasuje a zodpovedá za to že k autorskému dielu je oprávnený udeliť licenciu 
a ostatné oprávnenia v rozsahu podľa Zmluvy, a že mu nie sú známe žiadne práva tretích 
osôb, ktoré by bránili použitiu autorského diela nadobúdateľom podľa Zmluvy. V prípade, že 
sa preukáže uvedené vyhlásenie ako nepravdivé, je poskytovateľ uvedenú právnu vadu na 
vlastné náklady povinný bezodkladne odstrániť a nahradiť nadobúdateľovi škodu, ktorá mu v 
dôsledku uvedeného vznikla. 
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Článok 4.   Nakladanie s duševným vlastníctvom poskytovateľa 

4.1 Nadobúdateľ môže vytvorit' kópie Produktu na archívne účely. Pri nakladaní s Produktom je 
nadobúdateľ povinný postupovať v súlade so zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v 
znení neskorších predpisov. 

4.2 Nadobúdatel' nesmie: 

- odstrániť z Produktu žiadne informácie týkajúce sa identifikácie výrobku, obmedzenia 
vlastníckych práv alebo inej informácie, 

- požičiavať, predávat', prenajímať, odstúpiť alebo iným spôsobom prevádzať programy 
na tretiu stranu bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa, 

- zapríčiniť alebo dovoliť vykonanie technických zmien na Produkte, ich demontáž alebo 
dekompiláciu. 

4.3 Nadobúdateľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať všetky zákonné predpisy a opatrenia, aby ne-
došlo k takému rozširovaniu Produktu, ktoré by mohlo poškodit' výkon majetkových práv po-
skytovateľa alebo partnerských spoločností pre Produkt. Produkt bude používaný len na účel, 
ktorý bol dohodnutý v Zmluve. 

 
 
 
 
 
 ______________________________     ______________________________ 
 Odberateľ:         Poskytovateľ: 


