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Licenčná zmluva 
uzavretá na základe § 40 a násl. č. 618/2003 Z.z, o autorskom práve a právach súvisiacich s 
autorským právom (autorský zákon), v znení neskorších predpisov medzi 

Firma: Vema, s.r.o. 
Sídlo: Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 
IČ: 31355374 

Zápis v OR Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka 5495/B 

(ďalej ako „Spoločnosť Vema") 

Meno/firma/názov: Základná škola 

M , ® s t ° . . , .. M.Nešporu 12/1, 97245 Bystričany podnikania/sídlo: K ' 7 

IČ: 36126659 
Číslo zákazníka 13401 

(ďalej ako „Užívateľ"). 

Preambula 

Spoločnosť Vema ponúka aplikácie z oblasti ľudských zdrojov, ekonomiky a logistiky a náležia jej 
autorské práva k týmto aplikáciám. Spoločnosť Vema upozorňuje, že licenčnou zmluvou 
nedochádza k prevodu vlastníckych práv k aplikáciám, ale poskytuje ňou Užívateľovi len 
oprávnenie k výkonu práva aplikácie využívať spôsobom, ktorý je vymedzený v zmluve. 

ČI. 1. Predmet zmluvy 

Touto zmluvou Spoločnosť Vema poskytuje Užívateľovi oprávnenie využívať aplikácie v rozsahu 
uvedenom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy v súlade s ich určením a Užívateľ sa zaväzuje uhradiť 
Spoločnosti Vema všetky poplatky súvisiace s poskytnutím licencie. Licencia sa poskytuje ako 
nevýhradná a miestne neobmedzená. 

ČI. 2. Trvanie licencie 

Túto licenciu poskytuje Spoločnosť Vema do 31.12.2014. 

V prípade podstatného porušení zmluvy ktoroukoľvek stranou prislúcha druhej strane právo 
odstúpiť dľa § 344 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník"). Užívateľovi sa v takom prípade nevracajú už zaplatené 
poplatky. 

ČI. 3. Práva a povinnosti strán 

Užívateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti Vema 
akýmkoľvek spôsobom poskytnúť licenciu tretím osobám čí inak sprístupniť aplikáciu tretím 
osobám. 
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Užívateľ je povinný využívať aplikáciu spôsobom uvedeným v referenčnej dokumentácii. 

Užívateľ môže vytvárať len záložnú kópiu aplikácie, ak je nevyhnutná, a nieje oprávnený kópiu 
rozširovať. Nie je rovnako oprávnený zasahovať do zdrojového kódu aplikácie ani inak s ním 
manipulovať; nesmie hlavne opravovať chyby v aplikácií, upravovať či akokoľvek meniť aplikáciu, 
rozmnožovať či spracovávať kód atď. Užívateľ nie je ďalej oprávnený skúmať, študovať či skúšať 
funkčnosť aplikácií za účelom zistenia myšlienok a princípov, na ktorých sú založené. 

Užívateľ je oprávnený robiť si kópie referenčnej dokumentácie len pre vlastnú potrebu. Užívateľovi 
nie je dovolené kópie rozširovať, do referenčnej dokumentácie zasahovať či s ňou inak 
neoprávnene zachádzať. 

Spoločnosť Vema sa zaväzuje udržovať aplikácie v súlade s aktuálnou legislatívou. 

ČI. 4. Platobné podmienky 

Užívateľ sa zaväzuje uhradiť Spoločnosti Vema všetky poplatky za poskytnutie a využívanie 
aplikácií na základe faktúry vystavenej Spoločnosťou Vema v lehote splatnosti 14 dní od 
vystavenia a na účet uvedený na faktúre. 

V ďalšom sa platobné podmienky riadia Prílohou č. 2. 

ČI. 5. Zodpovednosť 

Spoločnosť Vema výslovne zodpovedá za to, že aplikácia má ku dňu uzavretia tejto zmluvy 
vlastnosti, ktoré umožňujú jej riadnu prevádzku, v súlade s referenčnou dokumentáciou. 

Referenčná dokumentácia sa skladá hlavne z referenčnej dokumentácie v elektronickej podobe, 
ktorá je súčasťou aplikácie, Technických a prevádzkových podmienok a pokynov na zákazníckom 
webe. Referenčná dokumentácia je chránená autorským právom. 

V prípade, že Užívateľ nemôže aplikáciu riadne využívať z dôvodov vád, ktoré znemožňujú riadne 
využívanie aplikácie a sú v rozpore s referenčnou dokumentáciou, je oprávnený sa obrátiť na 
Spoločnosť Vema so žiadosťou o odstránenie týchto vád. Spoločnosť Vema nezodpovedá za vady, 
ktoré vznikli v dôsledku použitia aplikácie v rozpore s referenčnou dokumentáciou. 

Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vecne nesprávneho 
alebo inak chybného zadania, ktoré obdržala od druhej zmluvnej strany. Spoločnosť Vema rovnako 
nezodpovedá za škodu vzniknutú v dôsledku použitia aplikácie v rozpore s referenčnou 
dokumentáciou. Spoločnosť Vema nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne tým, že s aplikáciou 
pracujú rudia bez príslušných odborných znalostí. Spoločnosť Vema rovnako nezodpovedá za 
škodu vzniknutú tým, že vady aplikácie neboli Užívateľom včas oznámené. 

Spoločnosť Vema ďalej nemôže zaručiť, že aplikácia bude úplne v súlade s predstavami Užívateľa 
a bude absolútne bezchybná. 

Náhrada škody sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pričom maximálna 
výška náhrady škody zodpovedá obstarávacej cene aplikácií. 

ČI. 6. Upozornenie 

Spoločnosť Vema upozorňuje, že môže udeliť licenciu len k vlastným aplikáciám. Oprávnenie na 
využívanie operačných systémov a iných aplikácií vo vlastníctve tretích osôb, ktoré sú nevyhnutné 
na sprevádzkovanie a využívanie aplikácií Spoločnosti Vema, si musí Užívateľ zaistiť samostatne. 

ČI. 7. Záverečné ustanovenia 
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Zmluvný vzťah medzi stranami sa riadi slovenským právnym poriadkom, hlavne zákonom č. 
618/2003 Z.z, o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a 
Obchodným zákonníkom podľa výslovnej vôle strán. 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy: 

Príloha č. 1: Zoznam a rozsah využívania poskytnutých aplikácií 
Príloha č. 2: Obchodné podmienky (http://www.vema.cz/default.aspx? 
categorylD=Vema web1.361&language=sk) 
Príloha č. 3: Technické a prevádzkové podmienky (http.V/www.vema.cz/default.aspx? 
categorylD=ProvozniProstredi.8&language=sk). 

Ak strany uzatvorili licenčnú zmluvu v písomnej podobe, má prednosť pred touto zmluvou. 

Táto zmluva bude uzavretá kliknutím na tlačítko „Súhlasím". Kliknutím na tlačítko „Súhlasím" 
Užívateľ potvrdzuje, že súhlasí so všetkými podmienkami tejto zmluvy a že sa zoznámil s jej 
prílohami a je s nimi uzrozumený. 

Ak s podmienkami zmluvy Užívateľ nesúhlasí, klikne na tlačítko „Nesúhlasím", a zmluva nebude 
uzavretá. 

Aplikáciu je možné inštalovať a Užívateľ získa oprávnenie ju používať len vtedy, ak dôjde k 
uzavretiu tejto zmluvy, tj. kliknutím na tlačítko „Súhlasím". V opačnom prípade by akékoľvek 
použitie aplikácie bolo zásahom do autorských práv Spoločnosti Vema a Užívateľ by sa vystavoval 
právnemu postihu. 

Vema, s. r. o. 

Príloha č. 1 
Užívatelia aplikácií spoločnosti Vema v rámci tejto zmluvy: 

Subjekt IČ Počet pracovníkov 
Základná škola 36126659 40 

Aplikácie spoločnosti Vema budú prevádzkované v nasledujúcom rozsahu a v uvedených 
variantách: 

Produkt Počet licencií Název Počet 
pracovníkov Varianta 

PAM Mzdy 40 Jednouživatelská 

H R n n i r Prevodní príkazy Prima /Dexia/ 
M t í U U I D banka Slovensko 1 Konverzní H R n n i r Prevodní príkazy Prima /Dexia/ 
M t í U U I D banka Slovensko 1 moduly 
V4S V4 server 1 Víceuživatelská 
V3S V3 Server 1 V3 
CentrS Centrum Server 1 V3 

Datum: 13.02.2014 
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